Všeobecne záväzné nariadenie obce Zubrohlava
č. 1/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava.
Obecné zastupiteľstvo v Zubrohlave v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
§ 5 a § 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
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zubrohlava
a zároveň
ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zubrohlava č.2/2021 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Zubrohlava vrátane jeho dodatkov
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni a školskom klube detí.
2) Pre účely tohto nariadenia je škola Základná škola s materskou školou Zubrohlava,
Školská 238, ktorej súčasťou je školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Zubrohlava a Školský klub
detí pri ZŠ Zubrohlava.

§2
Materská škola
1) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
mesačne na jedno dieťa. ktoré k 1.septembru dovŕši vek od 2-3,99 roka sumu 40,00 €
a na jedno dieťa, ktoré k 1.septembru dovŕši 4 a viac rokov 30€, Suma sa nekráti za
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vymeškané dni v mesiaci. Počas letných prázdnin sa suma za pobyt dieťaťa v materskej
škole zvyšuje o 100%.
2) Obec Zubrohlava poskytuje zľavu vo výške 50% na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci
Zubrohlava.
3)
a)
b)
c)
d)

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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,
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
e) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom
školy.

§3
Školská jedáleň
1) Podmienky stravovania v školskej jedálni:
a) všetci stravníci sú automaticky prihlásení na nový mesiac,
b) stravníci sú povinní odhlasovať sa deň vopred do 14.00 h; na pondelok je potrebné sa
odhlásiť v pondelok do 07.00 hodiny,
c) ak stravník nie je v škole a stravu si neodhlásil, je povinný hradiť pôvodu sumu
a vyzdvihnúť si obed v školskej jedálni, ktorý si vloží do vlastnej nádoby,
d) po skončení mesiaca jedáleň vyúčtuje objednanú stravu, ktorá nebola odhlásená
bez nároku na dotáciu a predpíše ju stravníkom k úhrade. Úhrada musí byť vykonaná
do 15-teho v mesiaci vyúčtovania stravy,
e) dotácia za deti a žiakov bude vždy na konci mesiaca prevedená na účet školskej jedálne
(bude vystavená faktúra),
f) príspevok na stravu za zamestnávateľa je 55 % z ceny stravného a príspevok zo
sociálneho fondu bude 2x do roka prevedený na účet školskej jedálni (bude vystavená
faktúra),
g) príspevok za stravné od cudzích stravníkov bude vždy na konci mesiaca prevedený
na účet školskej jedálne (bude vystavená faktúra),
h) príspevok za stravné a réžiu je potrebné platiť do 15-teho príslušného mesiaca
(napríklad za september do 15. septembra),
i) platí sa bankovým prevodom na účet SK 49 5600 0000 0040 4093 2003,
j) pri nezaplatení stravy za dva mesiace bude dieťa – žiak odhlásený zo stravy,
k) výnos z režijných poplatkov školskej jedálne prerozdeľuje starosta obce Zubrohlava
a členovia finančnej komisie OZ Zubrohlava.
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2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2022
Od 01.07.2022 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu
na stravu je možné poskytnúť:


na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si
ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v
domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto
skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu
poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca
dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa
neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií
na stravu sú teda dve vekové kategórie detí


deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa
neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez
zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c)
zákona o dotáciách nie je možný.


deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej
dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa
uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov
dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát
za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca
november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň
dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022
o tejto zmene informuje ÚPSVaR.

3) Rozpis súm za stravu pre jednotlivé kategórie stravníkov
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov – IlI. finančné pásmo (viď tabuľky).

a.) Rozpis súm za stravu pre jednotlivé kategórie stravníkov materskej školy
Tabuľka č. 1 a 2 uvádza sumy stravného pre deti Materskej školy Zubrohlava. Strava je
poskytovaná celodenne (nie je možné dieťa odhlasovať napr. z olovrantu).
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Tabuľka č. 1 – Strava pre deti od 2 do 6 rokov
Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Réžia

Spolu

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0,26 €

1,80 €

MŠ
2-6 rokov

Výpočet MŠ 2-6 rokov = 0,38 € + 0,90 € + 0,26 € + 0,26 € = 1,80 €
V prípade hmotnej núdze sa nezapočítava réžia.
Tabuľka č. 2 – Predškoláci
Desiata Obed Olovrant Spolu Réžia Spolu
MŠ
Predškoláci

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0,26 €

1,80 €

Výpočet MŠ predškoláci = 0,38 € + 0,90 € + 0,26 € + 0,26 € = 1,80 €
V prípade hmotnej núdze sa nezapočítava réžia.

b.) Rozpis súm za stravu pre jednotlivé kategórie stravníkov základnej školy
Tabuľka č. 3 a 4 uvádza sumy stravného pre deti Základnej školy Zubrohlava - deti od 6 do 11
rokov (I. stupeň) a pre deti od 11 do 15 rokov (II. stupeň). V jednotlivých riadkoch sú variácie
(desiata + obed alebo iba obed). V stĺpci „Spolu“ je uvedená suma za stravu na 1 deň.

Tabuľka č. 3 – I. stupeň ZŠ 6 až 11 rokov

ZŠ I.
stupeň
6-11 rokov
ZŠ I.
stupeň
6-11 rokov

Desiata

Obed

Spolu

Réžia

Spolu

-

1,21 €

1,21 €

0,29 €

1,50 €

0,52 €

1,21 €

1,73 €

0,27 €

2,00 €

Výpočty I. stupeň ZŠ bez desiaty = 1,21 € + 0,29 € = 1,50 €
Výpočty I. stupeň ZŠ s desiatou = 0,52 € + 1,21 € + 0,27 € = 2,00 €
V prípade hmotnej núdze sa nezapočítava réžia.
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Tabuľka č. 4 – II. stupeň ZŠ 11 až 15 rokov

ZŠ II.
stupeň
11-15
rokov
ZŠ II.
stupeň
11-15
rokov

Desiata

Obed

Spolu

Réžia

Spolu

-

1,30 €

1,30 €

0,30 €

1,60 €

0,56 €

1,30 €

1,86 €

0,24 €

2,10 €

Výpočty II. stupeň ZŠ bez desiaty = 1,30 € + 0,30 € = 1,60 €
Výpočty II. stupeň ZŠ s desiatou = 0,56 € + 1,30 € + 0,24 € = 2,10 €
V prípade hmotnej núdze sa nezapočítava réžia.
c.) Rozpis súm za stravu pre zamestnancov pre ZŠ s MŠ Zubrohlava, Obce Zubrohlava
a cudzích stravníkov
Tabuľka č. 5 - Ostatní stravníci
Obed

Réžia

Spolu

Zamestnanci

1,41 €

2,09 €

3,50 €

Cudzí stravníci

1,41 €

3,09 €

4,50 €

Starobní dôchodcovia
a sociálne prípady

1,41 €

2,09 €

3,50 €

Výpočty pre jednotlivé riadky = Obed + Réžia = Spolu

4) Úhrady za odobratú stravu
a) Preplatky stravného budú vrátené rodičovi v mesiacoch júl alebo august, prípadne môžu
byť na žiadosť stravníka prevedené do nasledujúceho školského roka.
b) Poplatky za odobratú stravu detí v MŠ a žiakov ZŠ podľa tabuliek uhrádzajú mesačne
do 15.dňa v mesiaci (napríklad za september do 15. septembra),
c) IBAN bankového účtu Školskej jedálne ZŠ s MŠ Zubrohlava na úhradu stravy:
SK 49 5600 0000 0040 4093 2003
Variabilný symbol: Číslo stravníka
Poznámka: Meno a priezvisko stravníka
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§4
Výška príspevku a platenie príspevku – školský klub detí pri ZŠ s MŠ Zubrohlava
1) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva za pobyt dieťaťa v ŠKD mesačne na jedno dieťa
sumou 30,00 €.
2) Obec Zubrohlava poskytuje zľavu vo výške 50% na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci
Zubrohlava.
3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom
školy.

§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce
ZUBROHLAVA dňa 22.08.2022 uznesením č. XX/2022 bod 2/7.
2) VZN č. 1/2022 nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2022.

Pavol B u g e ľ
starosta obce
Vyvesené dňa: 30.8.2022
Zvesené dňa:
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