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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Jakubova Voľa

č. 40/2022
o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školskej jedálne
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli na základe § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č.
245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. a § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole a výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť
školskej jedálne.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Obec Jakubova Voľa je zriaďovateľom Materskej školy so sídlom : Jakubova Voľa 52, ktorej
súčasťou je aj školská jedáleň.
Článok II.
Predmet úpravy
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených
s pobytom dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu
výdavkov v školskej jedálni.
Článok III.
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 10 €.
2. Príspevok podľa Článku III., bod 1. tohto VZN sa uhrádza mesačne, najneskôr do 15.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne bankovým prevodom na účet
zriaďovateľa. Vzniknuté preplatky budú zúčtované k 30.6. príslušného školského roka
a vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a/ ktoré ma 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 príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ,
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj
za dieťa,
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich, kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom
(lekárske potvrdenie), alebo z rodinných dôvodov, ktoré sú preukázateľne dôveryhodné
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.
c/ ktorého rodič predloží čestné prehlásenie o tom, že sa dieťa zdržiava v zahraničí
Článok IV.
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni pri materskej škole
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa určuje podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Obec Jakubova Voľa stanovuje 3. finančné pásmo s účinnosťou odo dňa účinnosti
tohto VZN.
3. Obec Jakubova Voľa určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedno jedlo v čase jeho pobytu v školskom zariadení nasledovne:

Olovrant

v€
Nákup
Dotácia
na Úhrada
potravín podporu
zákonného
k stravovacím zástupcu
návykom
0,38 0,90 0,26
0,00
1,54
1,54

Obed

skupina

Desiata

Veková
stravníkov

Stravník MŠ
Stravník MŠ
(ktorému sú
poskytované dotácie 0,38 0,90 0,26
na podporu
stravovania)

1,54

1,30

0,24

4. Výroba jedál pre dospelých stravníkov ŠJ a MŠ sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota
obeda sa stanovuje na 3,91 Eur pričom zamestnávateľ prispieva sumou 2,20 Eur.

Článok V.
Úhrada poplatkov
1. Príspevky sa uhrádzajú mesačne, najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, bezhotovostne bankovým prevodom na účet zriaďovateľa takto:
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na účet:
SK36 5600 0000 0085 9331 8001
Príspevok na stravovanie na účet:
SK18 5600 0000 0085 9331 9004
Vzniknuté preplatky budú zúčtované k 30.6. príslušného školského roka a vrátené
bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce Jakubova Voľa (www.jakubovavola.sk) v lehote podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli dňa
.......................... uznesením č. ...................... .
3. Toto VZN nadobúda účinnosť ..........................
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Jakubova Voľa č. 33/2019,

o určení výšky mesačného príspevku v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa.

a školských

zariadeniach

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce

