NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hubová
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni.
č. 1 /2022
Obec Hubová v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 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, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku a splatnosť mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
b) výšku a splatnosť mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť
školského klubu detí,
c) výšku a splatnosť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
Čl. 2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15 € (najviac 15
% sumy životného minima) pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
2) V zmysle ustanovenia § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa
príspevok v materskej škole 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
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) V zmysle ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa
príspevok v materskej škole 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
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 zástupca pomernú časť určeného príspevku.

4) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne materskej školy alebo bezhotovostným prevodom na účet zriaďovateľa,
ktorým je Obec Hubová, číslo účtu IBAN SK37 0200 0000 0000 1992 4342 vedený vo VÚB,
a.s. Ružomberok alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Čl. 3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8,00 € (najviac 15 % sumy
životného minima) pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu a na príležitostný
pobyt v ŠKD (krúžková činnosť) 3,00 €.
2) V zmysle ustanovenia § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu neuhrádza,
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný zástupca
uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet
zriaďovateľa, ktorým je Obec Hubová, číslo účtu IBAN SK37 0200 0000 0000 1992 4342
vedený vo VÚB, a.s. Ružomberok alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.

Čl. 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, výška príspevku
na režijné náklady
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom/žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín vydaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:
a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov: desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €,
spolu 1,54 €
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov: obed 1,21 €

2) Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku
zariadenia školského stravovania vo výške 3,00 € na jedného stravníka mesačne v prípade
odobrania minimálne jedného obeda v danom mesiaci stravníkom.
3) Zákonný zástupca žijúci v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo si neuplatnil daňový bonus na
dieťa, je oslobodený od platenia príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov po
predložení príslušných dokladov.
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom/žiakom aj s použitím dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa osobitného predpisu (§4 zákona č.
544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR). Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Zákonný zástupca je povinný uhrádzať za
stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka a výškou nákladov na nákup potravín.
5) Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania
neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z dôvodu
iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude dieťa/žiak
automaticky zo stravy odhlásené.
6) V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť
poplatok za jedlo v plnej výške a prvý deň neúčasti dieťaťa/žiaka si zákonný zástupca môže
jedlo odobrať.
7) Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma vo výške celkových nákladov na potraviny na výrobu jedného jedla ako
pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných. Cena jedla pre cudzích stravníkov
zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných nákladov, pre zamestnancov
s akceptovaním úpravy podľa § 152 zákonníka práce, /podrobnejšie v smernici
o zabezpečení stravovania zamestnancov/. Pre dôchodcov /občanov obce Hubová/ je
stanovená výška poplatku v hodnote nákladov na nákup potravín a čiastočnej úhrady
režijných nákladov.

Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín Príspevok na
na jedno jedlo - 2. finančné režijné nákladypásmo
dospelí stravníci

Platba za
jeden obed

Stravník /15 – 19
rokov/ - dôchodci

1,41

2,09

3,50

Stravník /15 – 19
rokov/ - cudzí

1,41

2,59

4,00

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.

8) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr
do 10. dňa v príslušnom mesiaci v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne alebo
bezhotovostným prevodom na účet zriaďovateľa, ktorým je Obec Hubová, číslo účtu IBAN
SK80 0200 0000 0000 3283 8342 vedený vo VÚB.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Hubová zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2021
z 01.09.2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
v školskom klube detí a v školskej jedálni.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Hubová
na svojom zasadnutí dňa .............uznesením č. ...../2022.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2022.

V Hubovej 27.07.2022
Ing. Stanislav Nechaj
starosta obce
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