Obec Dojč, v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 6 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 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 11/2020
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4
zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:

24.11.2020

Zverejnený na webovom sídle a elektronickej úradnej tabuli obce
dňa:
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Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

10.12.2020

Pripomienky zasielať:
-

Písomne na adresu: Obec Dojč, Dojč 125, 906 02 Dojč

Elektronicky na adresu: obec@dojc.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

10.12.2020

Na rokovaní OZ dňa 10. decembra 2020 schválené uznesením č.273/2018-2022/UObZ
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

14.12.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2021

PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka obce

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie a uhrádzanie
príspevkov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dojč, ako aj podmienky neuhrádzania a odpúšťania
jednotlivých príspevkov.
(2) Obec Dojč (ďalej len „obec“) určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Príspevok v materskej škole sa neuhádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou v Dojči
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa, ktoré:
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) 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, ktorú urči riaditeľ školy.
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom škôl a školských zariadení
a iným fyzickým osobám (§ 140 školského zákona) za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami
(odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedla a nápojov.
Výška príspevku sa určuje nasledovne:
Mesačný príspevok v MŠ pre deti od 3 do 5 rokov v €
18
Mesačný príspevok v MŠ pre deti do 3 v €
18
Mesačný príspevok v ŠKD v €
10

Výška príspevku je stanovená podľa veku dieťaťa v deň nástupu do materskej školy a platí po celý príslušný
školský rok. V súlade s § 28 školského zákona sa príspevok uhrádza vopred do 10. dňa v mesiaci,
bezhotovostne na účet: SK40 5600 0000 0092 0970 2004.
Prednostné právo na umiestnenie dieťaťa v materskej škole v Dojči majú deti a rodičia s trvalým pobytom
v obci Dojč.
(7) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
Výška za čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,25 Euro na 1 dieťa/žiaka/ obed a vo výške
0,50 Euro na 1 zamestnanca / ostatné fyzické osoby / obed .
(9) Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v Dojči
v čase ich účasti na vyučovacom procese v škole alebo v školskom zariadení sa určuje na základe inančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo pod a vekových kate rií stravníkov s účinnos ou od
01.01.2021 v 3. pásme nasledovne:

veková
kategória stravníkov
Materská škola
(stravníci od 2 – 5 rokov)
Materská škola
(stravníci od 2 – 5 rokov), ak sú deti v HN, alebo ich rodičia nedosahujú príjem vo výške život.
minima

Materská škola – predškoláci – deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

Základná škola- I. stupeň
(od 6-11 rokov)
Základná škola - I. stupeň
(od 6-11 rokov)
žiaci, ktorí poberajú len obed
Základná škola - II. stupeň
(od 11 – 15 rokov)
Základná škola - II. stupeň
(od 11-15 rokov)
žiaci, ktorí poberajú len obed

Stravné
3. finančné pásmo
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu/deň
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu/deň
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu/deň
Desiata
Obed
Spolu/deň
Obed
Spolu/deň

0,38 €
0,90 €
0,26 €
1,54 €
0,38 €
0,90 €
0,26 €
1,54 €
0,38 €
0,90 €
0,26 €
1,54 €
0,52 €
1,21 €
1,73 €
1,21 €
1,21 €

Desiata
Obed
Spolu/deň
Obed

0,56 €
1,30 €
1,86 €
1,30 €

Spolu/deň
Obed

1,30 €
1,41 €

Spolu/deň

1,41 €

Stravníci od 15-18 rokov, dospelí stravníci – zamestnanci

Stravovanie ostatných fyzických osobách stravujúcich sa v školskej jedálni sa riadi v zmysle internej
smernice o stravovaní.

Článok 3
Neuhrádzanie príspevku
(1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 28 ods. 6 a ods. 7
písm. b) školského zákona.
(2) Obec rozhodne o neuhrádzaní príspevku v zmysle § 28 ods. 7 písm. a) alebo § 114 ods. 7 školského
zákona po predložení:
a) žiadosti zákonného zástupcu,
b) dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitných predpisov,
c) dokladu o trvaní choroby,
d) preukázateľným spôsobom doložených rodinných dôvodov.
(3) Na neúplné žiadosti, alebo žiadosti, ktoré nebudú obsahovať predpísané doklady sa neprihliada.
(4) Žiadateľ je povinný oznámiť obci skutočnosť, že prestal byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi do ôsmich dní odo dňa, keď nastala skutočnosť.
(5) V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v ods. 4 je žiadateľ povinný uhradiť príspevok za obdobie,
za ktoré príspevok nebol uhradený.

Článok 4
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 5/2020 o určení o výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov školských zariadení zo dňa 25. júna 2020.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč 11/2020 o určení o výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov školských zariadení bolo schválené uznesením ObZ č. 273/2018-2022/UObZ v Dojči zo dňa
10. decembra 2020.

