Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka číslo 1/2022
Obec Dedinka podľa § 28 a § 140 ods. 9, 10 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, podľa § 6 zák. č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Dedinke.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dedinka číslo 1/2022
-

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole,

-

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie
v školskom stravovacom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dedinka
zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka
Čl. I.
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je
5 € mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi 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.
4. Príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) 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.

Čl. II.
Príspevok na náklady v školskej jedálni
1. Obec Dedinka ako zriaďovateľ školskej jedálne, ktorá je súčasťou Základnej školy
s materskou školou Dedinka č. 142, určuje výšku finančného príspevku na
stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR s účinnosťou od 01.09.2019 v zmysle ustanovenia § 141 zákona
č. 245/2008 Z. z.
2. Obec Dedinka ako zriaďovateľ určuje pre stravníkov stravujúcich sa v školskej
jedálni 3. finančné pásmo.
3. Školská jedáleň poskytuje žiakom základnej školy obedy a deťom materskej školy
desiatu a obedy.
4. Finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni detí materskej
školy na desiatu pri stanovenej výške 3. pásma uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa
kalendárneho mesiaca.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje
posledný ročník MŠ a spĺňa podmienky poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu je
1,30 € na 1 obed. Deťom materskej školy, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie
dotácie, uhrádza zákonný zástupca obed v plnej výške do 10. dňa bežného mesiaca.
6. Vzniknuté finančné rozdiely pri stanovenej výške 3. pásma na nákup potravín
v školskej jedálni a prijatej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa materskej školy budú použité na úhradu režijných nákladov.
7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov v základnej škole, ktoré
spĺňajú podmienky poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu je 1,30 € na 1 odobratý
obed. Deťom základnej školy, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie,
uhrádza zákonný zástupca obed v plnej výške do 10. dňa bežného mesiaca.
8. Vzniknuté finančné rozdiely pri stanovenej výške 3. pásma na nákup potravín
v školskej jedálni a prijatej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
žiaka základnej školy budú použité na úhradu režijných nákladov.
9. Finančný príspevok zákonného zástupcu žiaka v základnej škole, ktorý spĺňa
podmienky poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni je 0,60 € na jeden obed. Finančný príspevok je splatný do 10. dňa
bežného mesiaca.
10. Finančný príspevok zákonného zástupcu žiaka v materskej škole, ktorý spĺňa
podmienky poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni je 0,20 € na jeden obed. Finančný príspevok je splatný do 10. dňa
bežného mesiaca.

11. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy alebo žiak základnej
školy na základe podania prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej
zákonným zástupcom.
12. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 13. hod.
predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa včas, neodhlásenú
stravu je oprávnený odobrať, ale je povinný ju zaplatiť v plnej výške.
13. V prípade ak dieťa (žiak) má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne
stravovanie, ktoré upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a spĺňa podmienky
poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu, zriaďovateľ vyplatí dotáciu na podpory
výchovy k stravovacím v hodnote 1,30 € na dieťa (žiaka) zákonnému zástupcovi
dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) predloží zriaďovateľovi aktuálne
potvrdenie od odborného lekára.

Čl. III.

Na tomto VZN Obce Dedinka uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dedinke dňa
29.06.2022 číslo uznesenia Uznesenie č. 6/XXIV/29.06.2022
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli obce.
Nadobudnutím právnych účinkov VZN sa ruší VZN číslo 1/2021.

V Dedinke, dňa 30.06 2022

Vyvesené dňa: 30.06.2022

Zvesené dňa:

Viera Belanová - starostka obce

