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Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová
č. 4/2019
O výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
v školskom klube detí a v centre voľného času
Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 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 (ďalej len
„zákon č. 596/2003 Z. Z.), Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
§1
Základné ustanovenie
Toto VZN určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na:
1. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole,
2. čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálne,
3. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí,
4. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v centre voľného času
§2
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Kotešová v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 15,00.-€/
mesiac a za polovičný pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 10,00.-€/ mesiac.
2. 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 k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (lekárskej potvrdenie pri
chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku
4. Toto VZN je v súlade s § 28, ods.5,6,7 školského zákona

5. Oznámenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka školy v súlade s ustanovením § 5 ods.3 písm. j)
zákona č. 596/2003 Z. z. a § 28 ods. 5 školského zákona
6. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľka školy vo vnútornom predpise školy.
§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Obec Kotešová v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne:
Finančný limit na nákup potravín v 4. pásme = hodnota stravného pre:
a. dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 1,27.-€
b. dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 1,02.-€
c. žiak 1. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,09.-€
d. žiak 2. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,16.-€
Hodnota stravného pre:
e. zamestnancov školy (obed) je ............................................................... 1,26.-€
f. cudzí stravníci (obed) je
............................................................... 3,06.-€
g. dôchodcovia (obed) je
............................................................... 3,06.-€
2.

V súlade s ustanovením § 140 ods.9 zák.č.245/2008 Z.z. obec Kotešová určuje platiť úhradu režijných
nákladov zákonným zástupcom detí v materskej škole a žiakov v základnej škole v školskej jedálni
nasledovné:
Finančný limit na zaplatenie režijných nákladov v školskej jedálni na jeden deň:
a. dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 0,40.-€
( desiata = 0,08.-€, obed = 0,24.-€, olovrant = 0,08.-€)
b. dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 0,32.-€
c. žiak 1. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 0,40.-€
d. žiak 2. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 0,40.-€
e. zamestnancov školy (obed) je ............................................................... 0,40.-€
f. cudzí stravníci (obed) je
............................................................... 0,00.-€
g. dôchodcovia (obed) je
............................................................... 0,00.-€

3. Žiadosti o znížení alebo odpustení príspevku zmysle čl.2, bod 2. b), bod 3 a), spolu s dokladmi predkladá
zákonný zástupca prostredníctvom školy, školského zariadenia zriaďovateľovi.
4.

V súlade so Zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(ďalej len školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“), je príspevok zo štátu na jeden obed vo výške 1,20.-€ pre detí MŠ v poslednom ročníku
predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) s účinnosťou od 1. 1 2019 a žiakov 1. až 9. ročníka
s účinnosťou od 1. 9. 2019. V súvislosti s uvedením príspevkom sa znižuje poplatok za poskytnutie obedov

nasledovné:
a) s účinnosťou od 1. 1. 2019:
 pre dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant), v poslednom ročníku
predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín vo výške 0,07.-€
 pre dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) v poslednom ročníku predškolskej prípravy
(predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín 0,00 €
b) s účinnosťou od 1. 9. 2019:
 žiak 1. stupeň ZŠ (obed) je poskytnutie stravy zdarma,
 žiak 2. stupeň ZŠ (obed) je poskytnutie stravy zdarma,
5. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné
jedlo. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého

podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia
na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo
žiaka priamo zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, a to obvyklým spôsobom, napr. poukázaním
na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou, osobným prevzatím u zriaďovateľa.
6.

Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca
Základnej školy s materskou školou Kotešová 378.

osobe poverenej riaditeľkou

7. Zákonný zástupca dieťaťa je v prípade, že jeho dieťa nemôže z rôznych dôvodov daný deň odobrať
stravu, je povinný najneskôr do 7,00 hod. príslušného dňa nahlásiť vedúcej školskej jedálne alebo
poverenej osobe, neúčasť svojho dieťaťa na odobratí stravy. V prípade, ak túto povinnosť nesplní, bude
mu účtovaný obed ako za vydaný a bude mu započítaný do celkovej platby za daný mesiac.

§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom klube detí
1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole,
nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich
prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin.
2. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec Kotešová v zmysle §-u 114,
ods. 3, 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, určuje v sume 7,00.-€.
3.

Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca
Základnej školy s materskou školou Kotešová 378.

osobe poverenej riaditeľkou

§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v centre voľného času
1.

Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou Kotešová 378 zabezpečuje podľa
výchovného programu školského zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

2. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,
ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, obec Kotešová v zmysle §-u 116,
ods. 3, 6, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, určuje v sume 2,00.-€.
3.

Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca
Základnej školy s materskou školou Kotešová 378.
§6
Oslobodenie od poplatkov
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverení zamestnanci obecného úradu
b) hlavný kontrolór obec
c) poslanci obecného zastupiteľstva v Kotešovej,

osobe poverenej riaditeľkou

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 22. 2.2019.
2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2019.
2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 ruší VZN č. 5/2015.

V Kotešovej dňa 22. 2. 2019
PhDr., Mgr. Peter Mozolík
starosta obce Kotešová
Vyvesené na úradnej tabuli dňa .................2019
Zvesené z úradnej tabule dňa .....................2019

