
 VZN obce Medzany
č. 1/2014  z 1. 9. 2014

o
 povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole,  na činnosť

školského klubu detí a na stravovanie v zariadení školského stravovania

Obecné zastupiteľstvo obce Medzany podľa § 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 až 8, § 140 ods. 9 až 11 a § 141 ods. 5 až 7 zákona NR SR 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1 Úvodné ustanovenie

l. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú povinnosti fyzickým osobám, ktoré sú
zákonnými zástupcami maloletých detí (ďalej len „deti“) v súvislosti s pobytom dieťaťa
v materskej škole, na činnosť v školskom klube detí, školskom stredisku, pri stravovaní v
zariadení školského stravovania, ako aj fyzickým osobám pri stravovaní v zariadení
školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Obec Medzany (ďalej len „obec“).

2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a základné školy, školskými
zariadeniami sú školský klub detí, školské stredisko a zariadenie školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

§ 2 Povinný príspevok na
pobyt diet'at'a v materskej škole

l. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,00- Eur.
Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

§3 Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku
na pobyt dieťaťa v materskej škole

l. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca,
ak:
a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo
b) predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1, alebo
c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Žiadosť o oslobodenie od príspevku s preukázaním dôvodov oslobodenia sa predkladá
zriaďovateľovi do 30.09. príslušného školského roka.

2. Povinný príspevok na základe rozhodnutia starostu obce sa neuhrádza, ak:
a) dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných
dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
b) dieťa 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.

§4 Povinný príspevok
na činnosť školského klubu detí a na centrum voľného času

l. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je zákonný
zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 3,00- Eur na jedno dieťa. Tento povinný
príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

2. Príspevok na činnosť centra voľného času je 0,-Eur.

§5 Odpustenie povinného príspevku
na činnosť školského klubu detí

1. Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojím
rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu1.

Žiadosť o oslobodenie od príspevku s preukázaním dôvodov oslobodenia sa predkladá
starostovi:
- za prvý polrok príslušného školského roka do 30. 09.
- za druhý polrok príslušného školského roka do 28. 02.

§6 Povinný príspevok na nákup potravín
v zariadení školského stravovania

l. Na stravovanie dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania je zákonný zástupca
povinný mesačne prispievať sumou, ktorú určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej
zariadenia školského stravovania v rozpätí finančných pásiem podľa prílohy č. l nariadenia.

2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov sa určuje nasledovne:

a) pre základnú školu (stravníci od 6 rokov – do 11 rokov): 2 pásmo
- obed: 0,95 Eur, spolu: 0,95 Eur.

b) pre základnú školu (stravníci od 11 rokov – do 15 rokov): 2 pásmo
- obed: 1,01 eur, spolu: 1,01 Eur.

c) dospelého stravníka (zamestnanca školy, školského zariadenia, obce)
  podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 -18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa

Zákonníka práce. Hodnota obedu sa stanovuje na 2,30 €, pričom dospelý stravník ,
ktorý je zamestnancom obce prispieva sumou
  0,95 € - príspevok zamestnanca
  1,25 € - príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla
  0,10 € - príspevok zo sociálneho fondu

1 zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



d) Podľa Zákonníka práce § 152 ods. 8 písm. c) môže zamestnávateľ rozšíriť okruh fyzických osôb,
ktorým  zabezpečí  stravovanie,  a  ktorým  bude  prispievať  na  stravovanie.

Okruh osôb sa rozširuje nasledovne:

pre materskú školu (stravníci od 2 rokov - do 6 rokov): 3. pásmo
– desiata: 0,28 Eur, obed: 0,68 Eur, olovrant: 0,23 Eur, t.j. spolu: 1,19 Eur.

a  starostu obce bez príspevku zo sociálneho fondu.  

3. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov sa určuje pre iné fyzické osoby
nasledovne:

- okrem príspevku na nákup potravín na jedlo podľa písm. d) ods. 2 § 6 tohto
nariadenia (1,05 Eur) iné fyzické osoby uhrádzajú aj režijné náklady na prípravu a
výdaj jedla vo výške 1,25 Eur, t.j. spolu: 2,30 Eur.

4. Príspevky podľa tohto bodu nariadenia sa uhrádzajú vopred vždy do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci.

5. Určuje sa, že v prípade ak obci vznikne nárok na čerpanie dotácie v zmysle v zmysle §2 písm.
d) a §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) a súvisiacich právnych predpisov, príspevok pre
dotknuté deti sa primerane upraví použitím tohto nariadenia a predošle menovaného právneho
predpisu.

§7 Nájom

1. Výška nájmu telocvične sa určuje na sumu 15 Eur za 1 hodinu.

2.  Od nájmu telocvične  sú  oslodení  Futbalový klub Požiarnik  Medzany a  Stolnotenisový klub
Medzany.

3. Výška nájmu za triedu sa určuje na sumu 2 Eur za 1 hodinu.

4. Výška nájmu telocvične pre kalanetiku sa určuje na sumu 8 Eur za 1 hodinu.

§ 8 Rôzne

1.Vývoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadenia školskej jedálne
pri ZŠ Medzany bezodplatne zabezpečuje so zmluvne oprávnenou organizáciou. Zber odpadu sa
uskutočňuje  podľa  potreby.  Zamestnanci  školskej  jedálne  sú  povinní  do  odovzdania  odpadu
zabezpečiť jeho primerané skladovanie. 

§9 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Medzany č.4/2013 o určení výšky mesačného
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Medzany.



§10 Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je príloha č. 1, ktorá určuje
finančné pásma nákladov na nákupom potravín na jedlo podľa vekových kategórii stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od
01.09.2011.

2 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
1.9.2014 uznesením č. 26/2014.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09. 2014.

_________________
   Ing. Radko Ander
      starosta obce


