OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 8/2019
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a
spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov,
ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosť
obce Chorvátsky Grob (ďalej len „obec“).
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami školské
kluby detí a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosť obce.
3. Toto nariadenie upravuje výšku nasledujúcich príspevkov :
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (§ 2 nariadenia),
b) príspevok na činnosť školského klubu detí (§ 3 nariadenia),
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (§ 4 nariadenia).

§2
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 50 eur.
2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa ktoré :
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškolák),
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,( ďalej len „ Zákon o
pomoci hmotnej núdzi“)
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
4. Príspevok na základe rozhodnutia riaditeľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré :
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a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§3
Školský klub detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosť obce prispieva zákonný zástupca
mesačne na jedného žiaka 18eur.
2. V prípade, ak školský klub detí v zriaďovateľskej pôsobnosť obce navštevujú v
príslušnom školskom roku viacerí súrodenci, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí
mesačne za najstaršie dieťa (žiaka)18 eur a za každého ďalšieho mladšieho súrodenca
(žiaka)vo výške 50% zo stanoveného poplatku za jedného žiaka.
3. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci. 4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa Zákona o pomoci hmotnej núdzi.

§4
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení, so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni
stravovať aj iné fyzické osoby. Výroba jedál pre dospelých a cudzích stravníkov sa
zabezpečuje podľa vekovej kategórie 15 – 19 ročných stravníkov (stredná škola)
a v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov a v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zákonný zástupca dieťaťa prihlási v prípade záujmu o poskytovanie stravovania
v školskej jedálni dieťa/ žiaka formou „Prihlášky do zariadenia na stravovanie“.
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3. Obec Chorvátsky Grob je prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa vo výške 1,20 €. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa alebo žiaka sa poskytuje v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania
v základnej škole a odobralo stravu. Dotácia na stravu je primárne určená na
zabezpečenie obeda.
4. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka možno
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole
na každé dieťa alebo žiaka, ktoré navštevuje:
-

-

-

posledný ročník materskej školy,
základnú školu,
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy ,
ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima,
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný
ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi,
základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ak v základnej škole je
najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

5. Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia
podmienky (doloženie potvrdenia odborného lekára podľa druhu požadovanej diéty)
a ak nemá vytvorené podmienky pre výrobu určených diét v zmysle § 140 ods. 5
zákona č. 245/2008 Z. z., t. j. :
- Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)
- Diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru)
- Bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku)
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu v súlade § 4 zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na jeho účet. Nárok na vyplatenie vznikne po vyúčtovaní príslušného mesiaca.
6. Stravníci okrem príspevku na nákup potravín na jedlo uhrádzajú aj režijné náklady
mesačne vo výške 10€ paušálne.
Zákonný zástupca za každé dieťa/žiaka , ktoré odoberie aspoň jednu stravnú jednotku
v mesiaci, uhrádza príspevok na režijné náklady. Príspevok na režijné náklady je
nevratný.
Príspevok na režijné náklady uhrádza aj zákonný zástupca za dieťa/žiaka, ktorému bola
umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne.

IČO: 00304760 * DIČ: 2020662105 * SK7356000000006601265001 Prima banka Slovensko, a.s.
www.chorvatskygrob.sk * sekretariat@chorvatskygrob.sk * 02/32223001

OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov v hmotnej núdzi a predloží o tom doklad v súlade so zákonom č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, neuhrádza príspevok na režijné náklady.
O znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a pridelení dotácie
na podporu stravovacích návykom dieťaťa/žiaka rozhoduje riaditeľ školy na základe
predloženia dokladu od zákonného zástupcu, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Uvedené neplatí, ak ide o deti/žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa §
4 zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky .
7. Zamestnanec ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce uhrádza za jednu stravovaciu
jednotku poplatok vo výške nákladov na nákup potravín podľa stanoveného pásma
a režijné náklady vo výške 10€ mesačne paušálne.
Cudzí dospelý stravník obce uhrádza za jednu stravovaciu jednotku poplatok vo výške
nákladov na nákup potravín podľa stanoveného pásma a režijné náklady vo výške 20€
mesačne paušálne.
8. Príspevok na nákup potravín a režijných nákladov sa uhrádza mesačne zálohovo
vopred, najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa dieťa/žiak
a dospelý stravník stravuje.
Paušálny režijný príspevok bude účelovo viazaný na prevádzku a obnovu inventáru
a osobné náklady školskej jedálne.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka má povinnosť odhlásiť dieťa/žiaka, ktoré sa nezúčastní
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a vyučovania v základnej škole,
najneskôr v deň jeho neprítomnosti do 8,00 h.
Dieťaťu/žiakovi, ktorému sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky za zanedbanie uvedenej povinnosti riaditeľ rozhodnutím, určí sankčný
poplatok vo výške poskytovanej dotácie.
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Tab. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a ostatných stravníkov ŠJ podľa vekových
kategórií v súlade s finančným pásmom:
úhrada bez
réžie*
výška dotácie/1
škola
stravná jednotka/1 deň deň
Desiata 0,38€
Obed 0,90€
MŠ 2-5 rokov
Olovrant 0,26€ 1,54 €
bez dotácie
* 1,54€
Desiata 0,38€
Obed 0,90€
* 0,34€
MŠ predškoláci
Olovrant 0,26€ 1,54 €
1,20 €
ZŠ 1. stupeň
* 0,01€
od 6 do 11 rokov
1,21 €
1,20 €
ZŠ 2. stupeň
* 0,10€
od 11 do 15 rokov
1,30 €
1,20 €
dospelí stravníci * * 1,41€
zamestnanci
1,41 €
bez dotácie
* * 1,41€
cudzí
1,41 €
bez dotácie
* úhrada réžie 10€/mesačne paušálne
** úhrada réžie 20€/mesačne paušálne
§5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. 8/2019 o určení výšky
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky
Grob, bol po dobu najmenej 15 dní vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu a následne
prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob dňa
01.08.2019 2019 uznesením č. 102/2019.
2. Po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo toto všeobecne záväzné nariadenie
vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 07.08.2019 a účinnosť
nadobúda dňa 1.9.2019 pri súčasnom splnení podmienky jeho predchádzajúceho
vyvesenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci pred termínom jeho účinnosti.
3. Týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2019 sa ruší Všeobecne záväzné na riadenie
obce Chorvátsky Grob č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob zo dňa 06.02.2019, účinné od
01.03.2019.
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4. Originál tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. 8/2019
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Chorvátsky Grob je uložený na sekretariáte obecného úradu.
Elektronická verzia tohto VZN č. 8/2019 je zverejnená na webovom
sídle obce ako: VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob.
Obec Chorvátsky Grob

JUDr. Vladimíra Vydrová, v.r.
starostka obce



Návrh VZN č..../2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
Vyvesený dňa: 12.07.2019
Zvesený dňa: 29.07.2019



Lehota na pripomienkovanie návrhu najmenej do: 22.07.2019



VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob

Vyvesené dňa: 07.08.2019


Zvesené dňa: 21.08.2019

VZN č. 08/2019 nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2019
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