Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2015
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Zmena § 3 Školský klub detí bod 1)

§3
Školský klub detí
1) V zmysle § 114, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí, prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne vo výške
2,00 €.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza v hotovosti na
potvrdenku do pokladne školy. Následne je odoslaný na príjmový účet školy.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Lomnej.
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lomná
Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Lomná
VZN bolo schválené na rokovaní OZ obce
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lomná
VZN zvesené úradnej tabule v obci Lomná
VZN nadobúda účinnosť

dňa 12.06.2017
dňa 27.06.2017
dňa 30.06.2017
dňa 06.07.2017
dňa 14.07.2017
dňa 01.09.2017

V Lomnej 14.07.2017

Jozef Straka
Starosta obce Lomná

Všeobecne záväzne nariadenie Obce Lomná č. 2/2015 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obecné zastupiteľstvo v Lomnej na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno nezaopatrené dieťa a výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na
jedného žiaka, najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre
nezaopatrené dieťa.
3) Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
určuje MŠ SR vo finančných pásmach, konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na
jedno jedlo určuje zriaďovateľ.
4) Pre účely tohto nariadenia sú školami: Základná škola s materskou školou Lomná 36,
ktorej súčasťou je Školský klub detí a Školská jedáleň.
§2
Materská škola
1) V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. za pobyt dieťaťa v materskej škole
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa vo výške 5,00 €.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti na potvrdenku
do pokladne školy. Následne je odoslaný na príjmový účet školy.
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.

§3
Školský klub detí
1) V zmysle § 114, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí, prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne vo výške
1,70 €.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza v hotovosti na
potvrdenku do pokladne školy. Následne je odoslaný na príjmový účet školy.
2) Riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorého súčasťou je školský klub detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa § 114 ods. 7 zákona 245/2008, ak zákonný zástupca žiaka 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 osobitného predpisu.
(Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.)

§4
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
1) V zmysle § 140 ods. 9, a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. zriaďovateľ poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky a v súlade s finančnými pásmami určenými
Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR.
2) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórii stravníkov: 3 pásmo
a) Materská škola – denné (stravníci od 2-6 rokov)
 desiata vo výške 0,28 €
 obed vo výške
0,68 €
 olovrant vo výške 0,23 €
 spolu úhrada:
1,19 €
b) Základná škola (stravníci od 6-11 rokov)
 obed vo výške
1,01 €
c) Pre dospelých a cudzích stravníkov
 zamestnanci škôl : 2,89 €
 cudzí stravníci :
2,89 €
Hodnota jedla sa skladá:
- z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa finančného pásma č. 2 pre stravníkov SŠ
(stravníci od 15-18/19 rokov)
1,19 €
- a režijných nákladov na výrobu jedál
1,70 €.

3) Príspevok sa uhrádza:
- podľa odst. 2a,b) mesačne vopred poštovým peňažným poukazom alebo bankovým
prevodom na účet školskej jedálne,
- podľa odst. 2c) pre zamestnancov škôl po ukončení mesiaca za skutočne odobraté
stravné a to časť poštovým peňažným poukazom alebo bankovým prevodom a časť
(príspevok zamestnávateľa 55% stravného) faktúrou na účet školskej jedálne,
- podľa odst. 2c) pre cudzích stravníkov – zamestnancov obce po ukončení mesiaca za
skutočne odobraté stravné faktúrou na účet školskej jedálne,

-

podľa odst. 2c) pre cudzích stravníkov – dôchodcov po ukončení mesiaca za skutočne
odobraté stravné poštovým peňažným poukazom alebo bankovým prevodom na účet
školskej jedálne.
 Číslo účtu školskej jedálne na úhradu stravného: 4046007003/5600,
 IBAN: SK 62 5600 0000 0040 4600 7003.

§5
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poverení zamestnanci obecného úradu.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Ruší sa VZN č. 1/2009 a jej dodatky o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lomná dňa 25.11.2015
3. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Lomná dňa 10.12.2015
4. VZN bolo schválené na rokovaní OZ obce dňa 11.12.2015
5. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lomná dňa 14.12.2015
6. VZN zvesené z úradnej tabule v obci Lomná dňa 30.12.2015
7. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016

V Lomnej 30.12.2015

Jozef Straka
starosta obce Lomná

