NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ipeľské Predmostie
č.6/2022
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Obecné zastupiteľstvo obce Ipeľské Predmostie v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 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 v zmysle § 28 ods. 5, §114 ods. 6, § 140
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v MŠ Ipeľské Predmostie, zriadenou obcou na
jedného dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Nariadenie tiež upravuje výšku poplatku za stravu stravníkov, občanov obce, ktorý prejavia
záujem o odber stravy z jedálne MŠ. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje
pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem
a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných
ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú
územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup
potravín.

§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 6,00 EUR. Od
príspevku sú oslobodené deti:
- ktoré navštevujú materskú školu posledný rok pred povinnou školskou dochádzkou,
- ktorých zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi, ak o tejto skutočnosti predloží riaditeľke MŠ doklad

-

ktoré majú prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní.

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne materskej školy alebo bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu
SK08 7500 0000 0040 3039 0351 vedený v ČSOB – pobočka Banská Bystrica, do 10. dňa
v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín.
a)
MŠ (stravníci od 2 - do 6 rokov) platí v našom zariadení
nákladov
na nákup potravín za jeden celý deň na jedno dieťa nasledovne:

3 . finančné pásmo

- desiata
0,50 €
- obed
1,20 €
- olovrant
0,40 €
-------------------------------------------------Spolu za celý deň
2,10 €
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov vo výške 0 eur., t.j. uhrádza
len cenu potravín vo výške 2,10 eura.

b) ZAMESTNANCI – obed
- Stravné (úhrada zamestnanca 55%)
1,32 €
- Stravné ( úhrada z príspevku zamestnávateľa)
1,08 €
- Režijné náklady ( úhrada z príspevku zamestnávateľa)
0,40 €
--------------------------------------------------------------------------------------Spolu
2,80 €

d)

CUDZÍ stravníci - poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku – obed

- Stravné
2,40 €
- režijné náklady
0,40 €
---------------------------------------------

Spolu

2,80 €

2 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca
uhrádza v hotovosti priamo do pokladne materskej školy alebo bezhotovostným prevodom
na účet obce číslo účtu SK08 7500 0000 0040 3039 0351 vedený v ČSOB – pobočka
Banská Bystrica do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3) Občan, poberateľa starobného a invalidného dôchodku obce Ipeľské Predmostie
môže obec Ipeľské Predmostie požiadať o odber stravnej dávky (obed) z jedálne pri MŠ.
Obec rozhodne o povolení odberu stravy s prihliadnutím na tieto skutočnosti:
- kapacita jedálne umožňuje prípravu jedla pre takéhoto občana,
- sociálna situácia občana je taká, že je opodstatnené využívať možnosť odberu stravy
z jedálne pri MŠ (dôchodcovia, osoby v hmotnej núdzi, ...)

§4
Oslobodenie od úhrady za stravovanie
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky platného od 1.1.2011 prispieva štát na stravu,
ak:
- zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcej školskej jedálne doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
Rodič dieťaťa v týchto prípadoch uhrádza rozdiel medzi nákladmi na nákup potravín, t.j.
a poskytnutou dotáciou zo strany štátu.

§5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Ipeľské Predmostie zrušuje VZN č. 1/2022 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia zo dňa 31.1.2022
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Ipeľské Predmostie na svojom zasadnutí dňa
uznesením č. .
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2023

V Ip. Predmostí , dňa .....22.11.2022...
Viktor Lestyánszky
starosta obce

