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Schválené OZ Partizánska Ľupča dňa: 16.08.2019
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Obec Partizánska Ľupča na základe na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §28 ods. 5,6,7 § 49 ods. 4, §
114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č.544/2010 Z.z. §4 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o
zariadení školského stravovania vydáva pre územie obce Partizánska Ľupča

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča.

Článok 1 Úvodné ustanovenia
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť podmienky
určovania a vyberania príspevkov, ktoré uhrádza dospelá osoba alebo zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča.

2.

Obec Partizánska Ľupča (ďalej len „obec“) určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
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Článok 2 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole
1.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 eur.

2.

Príspevok hradí zákonný zástupca vopred do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
v hotovosti riaditeľke materskej školy alebo ňou poverenej osobe.

3.

Príspevok sa zo zákona neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom pomoci v hmotnej núdzi (v zmysle zákona NR SR č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení),
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rodinných dôvodov.

5.

Zákonný zástupca podáva písomnú žiadosť o odpustenie príspevku najneskôr do 10. dňa
v nasledujúcom mesiaci, kedy dieťa z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
prerušilo dochádzku do materskej školy. Na základe predloženej žiadosti ( spolu
s dokladom o trvaní choroby, resp. preukáže rodinné dôvody)riaditeľ ZŠ s MŠ vydá
písomné rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa, ktoré sa považuje za vyrozumenie
žiadosti. V prípade, ak žiadosť nebude kompletná a termín sa nedodrží, nebude uznané
odpustenie platby príspevku.

Článok 3 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí
1.

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ďalej len ŠKD) prispieva
zákonný zástupca žiaka sumou 5 eur mesačne.

2.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza
vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

3.

Obec môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.

4.

Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
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Článok 4 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1.

Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a
platné finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov

2.

Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a výdajnej
školskej jedálne.

3.

Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné
stravovanie, diétne stravovanie, stanovená v súlade s 1. finančným pásmom a výška
príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je určená v prílohe č. 1.

4.

Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl
a školských zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ školy prepočtom skutočných
nákladov na mzdy a prevádzku školskej jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne za
predchádzajúci kalendárny rok.

5.

Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre dieťa základnej školy
s materskou školou je plne hradené z rozpočtu obce.

6.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, ktoré je vo veku od 2 – 5 rokov
a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

7.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, ktoré navštevuje posledný
ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

8.

Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil vyučovania v
základnej škole a odobral stravu.

9.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou
dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného
právneho predpisu a výškou nákladov na nákup potravín v prípade, že poskytnutá
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho
predpisu je nižšia ako výška nákladov na nákup potravín.
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10. V prípade, že výška nákladov na nákup potravín je nižšia ako poskytnutá dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu,
rozdiel bude použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na
úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení
školského stravovania.
11. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa
vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu v termíne najneskôr v daný deň do
08:00, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a
príspevku na režijné náklady.
12. Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu
z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí
zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka.
13. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa
uhrádza vopred. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni základnej školy
sa uhrádza vedúcemu školskej jedálne mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca.

Článok 5 Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 16.08.2019.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska
Ľupča.

V Partizánskej Ľupči, dňa 31.07.2019

................................................
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
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Príloha č. 1
Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,34
0,34
0,34
0,00
0,00

0,80
0,80
0,80
1,08
1,16

0,23
0,23
0,23
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Režijné
náklady
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*
0,00*

Zamestnanci

0,00

0,00

1,26

0,00

0,00

Cudzí stravník

0,00

0,00

1,26

0,00

0,00

Veková skupina stravníkov
stravník MŠ (2-5 rokov)
stravník MŠ (5 -6 rokov)
stravník ZŠ

škôlkar
hmotná núdza
predškolák
I. stupeň
II. stupeň

1,37
1,37
1,37
1,08
1,16

Dotácia na
stravu
0,00
1,20
1,20
1,20
1,20

1,37
0,17
0,17
0,00***
0,00***

1,30

2,56

0,00

**

1,30

2,56

0,00

2,56

Spolu

Úhrada

*výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre dieťa základnej školy s materskou školou je plne hradené z rozpočtu obce.
**výška úhrady závisí od príspevku zo sociálneho fondu.
***rozdiel medzi cenou jedla a dotáciou bude použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry
stravovania v zariadení školského stravovania.
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Príloha č. 2

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 20../20..
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského
stravovania

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda...............
Adresa bydliska: ...........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:......................................................................................
Tel. kontakt:..................................................................................................................................

Spôsob úhrady stravných poplatkov: hotovosť

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky
organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25.
dňa v mesiaci.
 Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok
na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho
procesu v škole a odoberie obed.
 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho
ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.
 Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný
zástupca je povinný uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.
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Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem
súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom,
prevádzkovateľovi školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča so
sídlom Partizánska Ľupča 419, v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v
rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského
stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V Partizánskej Ľupči, dňa...............................

.......................................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

Poznámka:
Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania
je v súlade s §11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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