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Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §
140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Dvory nad Žitavou č. 1/2019
o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Dvory nad Žitavou
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby na
čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole, činnosťou žiaka
v školskom klube detí a úhradu finančného príspevku na stravovanie.
Článok 2
Materské školy
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov mesačne sumou 5,00 €.
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 hmotnej núdzi
c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo preukázateľným spôsobom
d) ktoré nenavštevuje materskú školu v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom rodinných dôvodov alebo z iných
závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú
časť určeného príspevku.
3) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 3
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou 3,40 €.
2) Zriaďovateľ školského klubu detí znižuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na jedno
dieťa na 1,40 €, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží riaditeľovi
školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi.
3) Nárok na zníženie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto
zmenu odôvodňujú.
4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa
uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok 4
Školské jedálne
1) Školská jedáleň pri Základnej škole v Dvoroch nad Žitavou poskytuje obedy žiakom
základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským v Dvoroch nad
Žitavou.
2) Materská škola s celodennou prevádzkou poskytuje deťom stravu trikrát za deň a to:
desiatu, obed a olovrant.
3) Zákonní zástupcovia žiakov a detí uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s
finančnými pásmami odporúčanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
bez úhrady režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov v nadväznosti na výživové dávky.
4) Obec z vlastného rozpočtu prispieva za odobratú stravu nasledovne:

a/ Materské školy


finančnom pásme 5 na nákup potravín na dieťa materskej školy vo výške 0,14 €

b/ Základné školy


finančnom pásme 2 na nákup potravín na dieťa materskej školy vo výške 0,07 €

5) Výška úhrady stravného je určená nasledovne:
a/ Materské školy

Školské
zariadenie
Materská škola
stravníci
od 2 – 6 rokov

5. Finančné
Príspevok Príspevok zákonného
pásmo na
zástupcu žiaka/dieťaťa
Dotácia z obce na
Desiata Obed Olovrant nákup
ÚPSVaR každé dieťa bez dotácie s dotáciou
potravín
z ÚPSVaR
z ÚPSVaR
0,32

0,76

0,26

1,34

1,20

0,14

1,20

0,00

b/ Základné školy
Finančné pásmo 4 na nákup potravín

Školské
zariadenie
Základná škola
stravníci
od 6-11 rokov
Základná škola
stravníci
od 11-15 rokov

4. Finančné
Príspevok
pásmo na
obce na
Dotácia z
každé dieťa
Desiata Obed Olovrant nákup
ÚPSVaR
potravín

Príspevok zákonného
zástupcu iaka/dieťaťa
bez
s dotáciou
dotácie z z ÚPSVaR
ÚPSVaR

0,00

1,09

0,00

1,09

1,20

0,07

1,02

0,00

0,00

1,16

0,00

1,16

1,20

0,07

1,09

0,00

6) Zákonný zástupca žiaka/ dieťaťa je povinný zaplatiť stravné na potravinový účet školskej
jedálne vopred a to najneskôr do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 1/2019 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, školskom
klube detí a školských jedálňach bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Dvory nad Žitavou č. 49/05022019 zo dňa 05. 02. 2019.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.
3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v materských školách, školskom klube detí a školských jedálňach.
V Dvoroch nad Žitavou, dňa 11. 02. 2019

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

