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Schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník uznesením č. 5/M1/2019
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lipníku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z. z.

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2019
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Lipník
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1) Obec Veľký Lipník je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Veľký
Lipník súp. č. 45, ktorej súčasťou je aj:
a) Materská škola
b) Školský klub detí
c) Školská jedáleň
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podľa osobitného predpisu (§ 28 ods.
5-7, § 114 ods.6-7, § 140 ods. 9-11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní):
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
3) Toto nariadenie ďalej určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (§ 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).
Článok 2
Príspevok 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:
a) na celodennú dochádzku sumou
8,00 €
b) na poldennú dochádzku sumou
5,00 €
c) v čase letných prázdnin
16,00 €
Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10-ho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
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 príspevok k dávke v hmotnej
núdzi (podľa zákona č. 519/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza ani za dieťa:
a) ktoré 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) 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.
Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,00 € od 1. 9. 2019.
2) Oslobodení od poplatkov v školského klubu detí sú žiaci 1. stupňa ZŠ, ak zákonný
zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi.
3) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10-ho dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci. Po predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže škola vyberať príspevky
súhrne za viac mesiacov v príslušnom školskom roku.
Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Príspevky za stravovanie
v školskej jedálni

ŠJ pri MŠ
stravníci od 2-5 rokov

Desiata
Obed
Olovrant
Spolu

ŠJ pri ZŠ (obed)
stravníci od 6-15 rokov

0,34 €
0,80 €
0,23 €
1,37 €

1. stupeň
2. stupeň

1,08 €
1,16 €

Cudzí stravníci

2,52 €

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky podľa finančných pásiem.
2) Na úhradu časti režijných nákladov školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa,
žiaka sumou 0,10 € za jeden odstravovaný deň (v ZŠ - hlavné jedlo, v MŠ – hlavné
a doplnkové jedlo).
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej
republika (ďalej len „ministerstvo“).
3) Výška príspevku na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín v školskej jedálni je podľa vekových kategórií a podľa ministerstvom
stanoveného finančného pásma č.1.
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4) V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie
podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané
ministerstvom školstva. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (bod 3, čl.4).
5) Celková výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je
2,52 €, z toho cena na nákup potravín je 1,26 € a režijné náklady činia 1,26 €.
Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych
nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
6) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) až 4) a celková výška stravného pre
iných stravníkov sa uhrádza mesačne vopred.
7) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupcovi pre MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu 3) .
8) Ak platba podľa ods. 6) nebude uhradená do prvého dňa v mesiaci, nie je vedúca
povinná poskytnúť stravu v tomto mesiaci meškajúcemu platiteľovi resp. jeho
dieťaťu alebo žiakovi.
9) Plne stanovenú cenu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka ak:
neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a
zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 8:00 hod. z poskytovania
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
10) Oslobodení od poplatkov za stravovanie v školskej jedálni sú žiaci ZŠ od 1. septembra
2019 (novela Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a novela Zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní).
Stravníci zariadenia školského stravovania (žiaci ZŠ) sa prihlásia na stravovanie
prostredníctvom zápisného lístka, ktorý odovzdajú vedúcej školskej jedálne. Doplnením
uvedených zákonov tak vzniká nárok na bezplatné stravovanie. Podmienkou stravy
zadarmo je účasť na vyučovaní. V prípade, že žiak je neprítomný na vyučovaní, je
povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy najneskôr do 8:00 hodiny.
V prípade, že obed rodič neodhlási, je povinný ho uhradiť v plnej výške (I. stupeň -1,08
Eur, II. Stupeň –1,16 Eur)
Článok 5
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1) Miesto zápisu:
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v Základnej škole
s materskou školou Veľký Lipník, v budove Základnej školy na adrese Veľký
Lipník súp. č. 45. Miestnosť určí riaditeľ ZŠ s MŠ Veľký Lipník.
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2) Čas zápisu:
Zápis musí trvať aspoň 2 pracovné dni v období od 1. apríla do 30.apríla, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v čase od
10,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 18,00 hod. Presný dátum zápisu určí riaditeľ
ZŠ s MŠ Veľký Lipník do 10. marca.
3) Zverejnenie zápisu:
Určený dátum zápisu a miestnosť zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ Veľký Lipník do 15. januára
na budove príslušnej školy, vyhlásením v miestnom rozhlase a na internetovej stránke
školy, ak bude zriadená.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník dňa 16. 8. 2019
uznesením č. 5/M1/2019.
3) Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 16. 8. 2019 a účinnosť nadobúda dňa 1. 9. 2019.
4) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia končí platnosť a účinnosť nariadenia č. 57/2010
prijatého dňa 13. 9. 2010 a VZN č. 3/2015 prijatého dňa 11. 12. 2015.

Vo Veľkom Lipníku, dňa 16. 8. 2019

Ing. Peter Labant
starosta obce
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