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Obecné zastupiteľstvo v Tŕní 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, § 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 (ďalej
len „VZN“).
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 Tŕnie.
§2
Druhy príspevkov v materskej škole a školskej jedálni
V materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tŕnie sa uhrádzajú tieto
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so
stravovaním (ďalej len „príspevky“):
a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§3
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 sumou 12,00 €.

2. Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky
sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) za ktoré zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

§4
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období
obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a
čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky
do materskej školy.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej
školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku vo výške 6,00 €.
§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Tŕnie poskytuje stravovanie deťom
a iným fyzickým osobám.
2. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 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
s účinnosťou od 1.9.2019.
3. Zákonný zástupca uhrádza príspevok mesačne do 15. dňa kalendárneho mesiaca
prevodom na účet zriaďovateľa.
4. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo
aj režijné náklady vo výške 0,10 Eur. Zriaďovateľ môže zvýšiť alebo znížiť minimálnu
výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.
5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

Desiata

Obec

Olovrant

Materská škola Tŕnie
Náklady na nákup potravín
Stravníci od 2 - 6 rokov
2. pásmo

€
0,36

€
0,85

Režijné
náklady na
školský rok

Cena bez
režijných
nákladov

Cena
obeda
spolu

€
0,10

€
1,45

€
1,55

€
0,24

§6
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
1. Dospelí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj
režijné náklady vo výške minimálne 0,87 Eur. Zriaďovateľ môže zvýšiť alebo znížiť
minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.
2. Dospelí stravníci uhrádzajú príspevok mesačne do 30. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti alebo prevodom na účet zriaďovateľa.
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov je:

Dospelí stravníci

2. pásmo

Náklady na
nákup
potravín

Režijné
náklady

Cena
obeda
spolu

€
1,33

€
0,87

€
2,20

4. Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom stravovanie podaním jedného teplého jedla
vrátane vhodného nápoja z školskej jedálne pri Materskej škole obce Tŕnie.
5. Zamestnávateľ prispeje na stravovanie zamestnancov podľa bodu 9 vo výške 55 % ceny
jedla, najviac do 55 % stravného poskytovaného pri pracovných cestách podľa
osobitného predpisu. Zo sociálneho fondu prispeje zamestnávateľ vo výške 0,20 € za
jeden obed.
6. Dospelí stravníci - zamestnanci uhrádzajú príspevok mesačne do 30. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca prevodom na účet zriaďovateľa.
7. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov zamestnancov je:

Dospelí stravníci zamestnanci
3. pásmo

Cena
obeda
€
2,20

Príspevok zo
Príspevok
zamestnávateľa sociálneho fondu
(0,20 € za jeden
(55 % z ceny
obeda)
obed)
€
€
0,20
1,21

Úhrada
zamestnanca
€
0,79

§7
Prihlasovanie na stravu
1. Stravníci školskej jedálne sa prihlasujú na stravovanie prostredníctvom prihlášky na
stravovanie.
2. Dieťa materskej školy jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky má nárok
prestravovať jeden obed jeden bežný deň, v ktorom navštívi materskú školu. Na základe
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR je zriaďovateľovi poukázaná dotácia na jeden obed vo výške 1,20 €.
3. Zákonný zástupca dieťaťa podľa bodu 2 doplatí rozdiel medzi poskytnutou dotáciou
a finančným limitom jeden obed nasledovne:
a) pri poldennej strave (desiata a obed) – 0,11 €/jeden obed,
b) pri celodennej strave (desiata, obed a olovrant) – 0,35 €/jeden obed.
4. Zákonný zástupca dieťaťa podľa bodu 2 uhradí stravné prevodom na bankový účet
školskej jedálne dvoma splátkami vo výške 30,00 € k 15.08. a k 15.2. príslušného
kalendárneho roka.
5. Prípadný preplatok vráti zriaďovateľ na účet zákonnému zástupcovi po skončení
školského roka do 15.9. príslušného kalendárneho roka.
§8
Odhlasovanie zo stravy
1. Stravníci školskej jedálne, ktorí si z akýchkoľvek dôvodov nemôžu prísť odobrať obed,
sú povinní odhlásiť ho najneskôr do 7:30 hod.
2. V prípade, že si stravník neodhlási je povinný ho zaplatiť v plnej výške.
3. Deti materskej školy odhlasuje zo stravy ich zákonný zástupca.
4. Dieťa materskej školy jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré
nebude z akýchkoľvek dôvodov prítomné v materskej škole a jeho zákonný zástupca ho
zo stravy neodhlási, je povinný zaplatiť plnú výšku obeda, t.j. 1,31 €/obed pri poldennej
strave a 1,55 €/obed pri celodennej strave.

§9
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN č. 1/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
10.07.2019 uznesením č. 33/2019 OZ.
2) Týmto sa ruší VZN č. 4/2016 schválené dňa 30.08.2016 uznesením č. 83/2016 OZ.

Mgr. Martina Kubincová
starostka obce

