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Obecné zastupiteľstvo Obce Nitrianske Hrnčiarovce vo veciach územnej samosprávy
v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a súlade s § 6 ods. 12 písm. c) 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 v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie Obce Nitrianske Hrnčiarovce

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej
škole a školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je Obec Nitrianske
Hrnčiarovce

Prvá časť
§1
Účel a predmet
1) Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) určuje výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v MŠ Nitrianske Hrnčiarovce. VZN určuje príspevok:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni
c) výšku režijných nákladov na jedno jedlo
2) Stanovuje podmienky stravovania a výšku úhrady nákladov pre dospelých a cudzích
stravníkov.
3) Stanovuje podmienky a spôsob úhrady nákladov zákonného
dospelého a cudzieho stravníka.
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zástupcu dieťaťa,

Druhá časť
§2
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole sumou vo výške 14,- EUR/mesačne.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca
bezhotovostným prevodom na účet materskej školy číslo účtu 0803588012/5600
(IBAN SK13 5600 0000 0008 0358 8012) vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,
pobočka Nitra II, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3) 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 príspevkov v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4) Mesačný príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku 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 zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
príspevku.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
1) Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 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 1.9.2011.
2) Výška úhrady nákladov na jedno jedlo v súlade s §140 ods.10 zákona 245/2008 Z.z
zodpovedá nákladom na nákup potravín podľa finančného pásma IV. rozpätia
určeného Ministerstvom školstva v zmysle § 140 ods .13 cit. zákona.
3) Výška príspevku je nasledovná:
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a) Stravník dieťa MŠ

Stravník dieťa v MŠ

Stravníci od 2-6
rokov

desiata

obed

olovrant

Celodenná strava

€
0,30

€
0,72

€
0,25

€
1,27

b) Pre dospelých stravníkov/pedagogických a nepedagogických pracovníkov materskej
školy a školského zariadenia / vyrába školská jedáleň jedlá podľa vekovej kategórie
15-18/19 ročných. Zriaďovateľ určuje výšku úhrady za nákup potravín v pásme
IV., t.j. v sume 1,26 € /jeden obed.
c) Výška príspevku pre cudzích stravníkov na nákup potravín je rovnaká ako pre
dospelých stravníkov t.j. v pásme IV. v sume 1,26 €/jeden obed.
4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského
stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza materskej škole,
ktorej je školská jedáleň súčasťou.
§4
Výška režijných nákladov
1) Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov sú hradené z rozpočtu školskej
jedálne transferom z rozpočtu zriaďovateľa, príspevkom zákonného zástupcu dieťaťa,
úhradou od dospelého a cudzieho stravníka.
2) Zriaďovateľ stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo 1,22 €.
3) Výšku príspevku zákonného
zriaďovateľ vo výške 0,46 €.

zástupcu

dieťaťa

na

hlavné

jedlo

stanovuje

4) Dospelý stravník, zamestnanec školy hradí výšku režijných nákladov v plnej výške.
Úhrada sa realizuje v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.
§5
Stravovanie cudzích stravníkov
1) V školskej jedálni sa môžu stravovať okrem detí, zamestnancov materskej školy a
školského zariadenia aj iné fyzické osoby.
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2) Žiadosť na stravovanie si uplatňuje FO resp. PO u vedúcej školskej jedálne,
ktorá umožní stravovanie po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
3) Cudzí stravník hradí v plnej výške náklady na nákup potravín /§3 ods.3 písmeno c
VZN/ a režijné náklady na jedno jedlo v plnej výške /§4 ods.2 VZN/. Hodnota
obeda sa stanovuje na sumu 2,48 €.

§6
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov
v zariadení školského stravovania
1) Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby /pedagogických a
nepedagogických pracovníkov školy a školských zariadení/ v zariadeniach školského
stravovania.
2) Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa
finančného pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných
žiakov strednej školy.
3) Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške
1,26 € a režijné náklady vo výške 1,22 €.
4) Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku
vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
5) Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda
sa stanovuje na sumu 2,48 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 1,12 €
a zamestnávateľ sumou 1,36 €.
§7
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
1) Zákonný zástupca dieťaťa aj dospelí a cudzí stravníci sú povinní uhradiť finančný
príspevok trvalým príkazom z účtu alebo poštovou poukážkou a to mesačne vopred
najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Platba je stála (zálohová
na 19 kalendárnych dní v mesiaci).
2) Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky
z januára – júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.
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3) Odhlásenie stravníka zo stravy je možné 24 hodín vopred. V prípade choroby
v danom dni stravu pre dieťa môže prevziať zákonný zástupca osobne. To isté platí
aj pre dospelého a cudzieho stravníka.
4) Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov hradené od zákonného zástupcu
dieťaťa, dospelého/cudzieho stravníka sú v plnej výške odvedené zriaďovateľovi a
následne transferom z účtu zriaďovateľa sú poukázané na účet materskej školy.
5) Konkrétny postup úhrady upravuje príloha VZN č. 1,2,3.
Tretia časť
§8
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
a) Obec je povinná účinné VZN zverejniť na webe obce a v priestoroch materskej školy.
b) Toto VZN nadobúda účinnosť ...................
c) Zmeny a doplnky tohto VZN sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
d) Toto všeobecné záväzné nariadenie
zastupiteľstva č. 18 dňa 16.1.2019.

bolo

schválené

uznesením

obecného

§9
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 1/2017 o financovaní MŠ so sídlom na
území Obce Nitrianske Hrnčiarovce.
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Príloha č. 1
Informácia o platbe za stravu – MŠ

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom
z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci.
Poplatok za jedno odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - 4. finančné pásmo a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálny poplatok
0,46 € na čiastočnú úhradu režijných nákladov ŠJ.
Číslo účtu:

0803588012/5600

(IBAN SK13 5600 0000 0008 0358 8012)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko dieťaťa v MŠ

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín a paušál 0,46 € na 1 obed
Stála platba (zálohovo na 19 dní) v sume 32,87 €
Dieťa v MŠ
desiata 0,30 €

obed 0,72 €

olovrant 0,25 € spolu 1,27 € + 0,46= 1,73

(19*1,73=32,87)
Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z
januára – júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta
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Príloha č. 2

Informácia o platbe za stravu – dospelí- stravníci/pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci školy/

Meno a priezvisko stravníka: ..........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom
z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci.

Číslo účtu:

0803588012/5600

(IBAN SK13 5600 0000 0008 0358 8012)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko

Cena jedla 1,26 +1,22 =2,48 €
Denný poplatok za odobraté jedlo zodpovedá 45% nákladov ceny jedla znížený
o príspevok zo SF.
Úhrada dospelého stravníka 1,12-0,22= 0,90 € za jedno jedlo
Zálohová mesačná platba : 19 x 0,90 = 17,10 €

Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky z
januára – júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta.
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Príloha č. 3
Informácia o platbe za stravu – cudzí stravníci

Meno a priezvisko stravníka: ..........................................................................................
Úhrada za mesiac .........................................................................................................

Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred podľa počtu objednaných jedál. Platbu
treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza alebo poštovou
poukážkou Stravné za september treba uhradiť jednorázovo pri podaní prihlášky na jedlo

Číslo účtu:

0803588012/5600

(IBAN SK13 5600 0000 0008 0358 8012)

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko

Cudzí stravník hradí cenu potravín a výšku režijných nákladov v plnej výške
Cena jedla 1,26 +1,22 = 2,48 €
Zálohová platba: počet objednaných jedál x 2,48 €
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