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Obecné zastupiteľstvo v Tŕní v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočná
úhrada nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tŕnie.
2) Príspevok je príjmom rozpočtu obce Tŕnie.

Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Tŕnie prispieva zákonný zástupca
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške
12 Eur na účet zriaďovateľa.
2) Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby (alebo rodinných dôvodov)
preukázateľným spôsobom (na základe lekárskeho potvrdenia) a na základe
rozhodnutia riaditeľa materskej školy,
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- 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) Za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumu vo výške
6 Eur.

Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
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 nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a stanovených režijných nákladov.
3) 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.
4) 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
3. pásmo

€
0,28

€
0,68

Režijné
náklady na
školský rok

Cena bez
režijných
nákladov

Cena
obeda
spolu

€
0,10

€
1,19

€
1,29

€
0,23

5) Podmienky úhrady: Zákonný zástupca uhrádza príspevok mesačne do 15. dňa
kalendárneho mesiaca prevodom na účet zriaďovateľa.
6) Dospelí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj
režijné náklady vo výške minimálne 0,81 Eur. Zriaďovateľ môže zvýšiť alebo znížiť
minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.
7) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov je:

Dospelí stravníci

3. pásmo

Náklady na
nákup
potravín

Režijné
náklady

Cena
obeda
spolu

€
1,19

€
0,81

€
2,00

8) Podmienky úhrady: Dospelí stravníci uhrádzajú príspevok mesačne do 30. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti alebo prevodom na účet zriaďovateľa.
9) Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom stravovanie podaním jedného teplého jedla
vrátane vhodného nápoja z školskej jedálne pri Materskej škole obce Tŕnie.
10) Zamestnávateľ prispeje na stravovanie zamestnancov podľa bodu 9 vo výške 55 % ceny
jedla, najviac do 55 % stravného poskytovaného pri pracovných cestách podľa
osobitného predpisu.
11) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov zamestnancov je:

Dospelí stravníci zamestnanci
3. pásmo

Cena
obeda
€
2,00

Príspevok
zamestnávateľa
(55 % z ceny
obeda)

€
1,10

Úhrada
zamestnanca
€
0,90

12) Podmienky úhrady: Dospelí stravníci - zamestnanci uhrádzajú príspevok mesačne do
30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca prevodom na účet zriaďovateľa.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN č. 4/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
30.08.2016 uznesením č. 83/2016 OZ.

Mgr. Martina Kubincová
starostka obce

