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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV NA VÝCHOVU A VZDELANIE A NÁKLADOV SPOJENÝCH SO
STRAVOVANÍM V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH
ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM

Obecné zastupiteľstvo Obce Radvaň nad Laborcom
v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 a
ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša
na tomto všeobecne záväznom nariadení:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Radvaň nad Laborcom.
§
2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Obec Radvaň nad Laborcom je zriaďovateľom:
a) ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom,

b) Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom,
c) Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom,
V ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Radvaň nad Laborcom sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním ( ďalej len „príspevky“ ) :
a) príspevok na činnosť školského klubu detí,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v Školskej jedálni pri ZŠ
s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom.
c) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§3
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 € mesačne
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok sa uhrádza v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca 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 z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné
vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.
e) ktoré 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.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou
vo výške 3,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok sa uhrádza v hotovosti
do pokladne ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom.
3. Obec Radvaň nad Laborcom, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení
dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu /1. To neplatí, ak ide o žiaka, na ktorého sa poskytuje dotácia podľa
osobitného predpisu.

§5
Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni

1. 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 v
súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými Ministerstvom
školstva SR.

2. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom poskytuje stravovanie deťom
MŠ, žiakom ZŠ a zamestnancom školy a školských zariadení.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je
určený za každý stravovací deň nasledovne:
Náklady na nákup potravín na jedlo – 2. finančné pásmo
Tabuľka č.1
Celodenná
desiata

obed

olovrant

strava

Stravník - dieťa
v MŠ

Stravníci – dieťa MŠ,
od 2 – 6 rokov
Stravník - dieťa MŠ,
rok pred
plnením
povinnej
školskej
dochádzky

Dotácia na

Platba

podporu dieťaťa

Zákonného
Zástupcu

k stravovacím
návykom

za jeden deň

€

€

€

€

€

€

0,36

0,85

0,24

1,45

0

1,45

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

0,25

desiata

obed

olovrant

Tabuľka č.2

Celodenná
strava

Stravník – žiak
v ZŠ
€
Stravníci – žiak ZŠ,
1.- 4. ročník
Stravník – žiak ZŠ,
5.- 9. ročník

€

€

€

Dotácia na

Platba

podporu dieťaťa

Zákonného
Zástupcu

k stravovacím
návykom

za jeden deň

€

€

1,15

1,20

0,00

1,23

1,20

0,03

5. príspevok na stravovanie sa uhrádza v hotovosti do pokladne Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Michala
Sopiru Radvaň nad Laborcom, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet školskej jedálne
IBAN: SK90 5600 0000 0042 6030 2003.

§6
Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa poskytuje vo
výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ,
ZŠ a odobralo stravu.

2. Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje:
a.) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,
b.) na dieťa navštevujúce ZŠ,
c.) na dieťa navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, podľa osobitného predpisu/1.
3. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a
výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou uvedenou v tabuľke
č.1.
4. Zákonný zástupca žiaka v základnej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou
finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou uvedenou v tabuľke č.2.

5. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole, materskej škole neúčasť ako aj dĺžku
trvania neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy.
6. Prípadnú neúčasť na stravovaní a odhlásenie zo stravy je možné nahlásiť najneskôr do 8:30 hod.
daného dňa u vedúcej školskej jedálne.

7. V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za
jedlo v plnej výške stanoveného finančného pásma za deň, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
vzdelávacieho procesu v škole. V tomto prípade nie je nárok na dotáciu na podporu k stravovacím
návykom.
8.V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný
zástupca môže odobrať jedlo. Platbu za odobraté jedlo je zákonný zástupca povinný zaplatiť v plnej
výške.
§7
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov
v zariadení školského stravovania

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a cudzím
stravníkom.
2. Zamestnanci školských zariadení uhrádzajú za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z
príspevku vo výške nákladov na nákup potravín podľa finančného pásma stanoveného pre vekovú
kategóriu 15 - 19 ročných žiakov strednej školy a výšku režijných nákladov s akceptovaním úpravy
podľa § 152 Zákonníka práce.
3. Cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na stravovanie vo výške 2,96 €/deň a réžiu vo výške 1,63 €/mesiac.

§8

Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov
1. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca u riaditeľa ZŠ
s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§9
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom dňa
..................2019, uznesením číslo ................./2019.
Nadobúda účinnosť dňa
§ 10 Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
VZN č. 1/2014 o príspevkoch v školských zariadeniach

V Radvani nad Laborcom, dňa : 06.09.2019

Jana Svičinová
starostka obce

