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Návrh uznesenia
obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie obce Opoj č. 1/2021 o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj.

Dôvodová správa
Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj predkladám v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý umožňuje zriaďovateľom škôl
a školských zariadení určiť všeobecne záväzným nariadením výšku príspevkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole a príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií. Zriaďovateľ navrhuje zmenu výšky príspevkov, pričom má na zreteli
aj optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí, žiakov a zamestnancov.
Dôvodom predloženého návrhu úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj je zákon č. 417/2020 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou
dochádza od 1. septembra 2021 k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie
dotácie.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú
v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.
V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

a)

v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo
ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi;

b) v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima;
c)

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 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 dovŕšilo šesť rokov
veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu,
táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

Z tohto dôvodu je potrebné upraviť výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj pre deti, na ktorých stravovanie bola pred
nadobudnutím účinnosti vyššie spomenutej novely poskytovaná dotácia.

Materská škola v Opoji predkladá návrh úpravy príspevkov pre školskú jedáleň, takto:
príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach paušálne sumou 5,EUR mesačne pre stravníkov od 2 do 7 rokov
príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pre zamestnancov
školského zariadenia sumou 1,- EUR za každý odobratý obed.
Návrh úpravy príspevku bol prerokovaný na pracovnej porade v Materskej škole a v Rade
materskej školy. 24. júna 2021
Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole zostane nezmenený a teda
vo výške 20,- EUR mesačne bez rozdielu veku dieťaťa.

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Opoj č. 1/2021
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ dňa: 28. septembra 2021 schválené uznesením č.

101/2021

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
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VZN nadobúda účinnosť dňom:

20. októbra 2021

Mgr. Peter Bartovič
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Opoj vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších, v súlade s ustanovením
§ 6 ods. 24 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 ustanoveniami § 28 a § 140
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto na tomto všeobecne záväznom
nariadení ( ďalej len „VZN“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Opoj.
2. Obec Opoj určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole;
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni.
Čl. 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 20,00 € a to aj v prípade, ak dieťa
materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10-eho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky
sa poplatok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

Čl. 3
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa
v materskej škole
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi;
b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 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, čo vyjadrí
preukázateľným písomným spôsobom;
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo;
c) ktoré nedochádzalo do materskej školy z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy
zapríčinenej zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.
3. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) alebo
čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky
do materskej školy.
4. V prípadoch podľa odseku 2 uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na výživové dávky a platné finančné pásma zverejnené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.
3. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné
stravovanie, je stanovená v súlade s 3. finančným pásmom.

4. Stravníci od 2 do 7 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo
aj režijné náklady vo výške 5,-EUR/mesiac. Režijný príspevok je nevratný.
5. Zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby uhrádzajú okrem príspevku na
nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 1,-EUR/odobratý obed. Režijný
príspevok je nevratný.
6. Príspevok na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú vždy k 30. dňu
predchádzajúceho mesiaca. Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy
vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom mieste
v rámci budovy školy.
Čl. 5
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
stravy a režijné náklady
1. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy a režijné náklady v školskej jedálni,
ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Opoj , dňa 28.septembra 2021
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. októbra 2021.
3. Dňom nadobudnutia platnosti tohto VZN sa rušia všetky skôr prijaté uznesenia o určení
výšky a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole v obci
Opoj.

V Opoji, 30. augusta 2021
Mgr. Peter Bartovič
starosta obce

