NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Košický Klečenov č. 2/2021
o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Košický
Klečenov

Obec Košický Klečenov pri výkone samosprávy podľa čl.68 Ústavy SR a podľa § 4 ods.3 písm. g a §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v spojení s § 140 ods.8,9 a §141 ods. 4,5 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa ust. § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s § 4 zákona č.544/ 2010 Z.z. o dotáciách sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

za účelom
a) úpravy podmienok, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť s vynaloženými
finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu poskytovanými ako dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného teplého jedla dieťaťu v materskej škole
v zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách, v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, ktorá nadobúda účinnosť dňom
1.8.2021. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k stravovacím
návykom,
b) určenia výšky finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov s súlade so zaradením do príslušného
finančného pásma, určeného Ministerstvom financií SR I.
§1
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bidovce je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a
poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov a pre materské školy obcí, ktoré patria do školského obvodu.
2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené
za každý stravovací deň nasledovne:
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§2
Dotácia na stravovanie
1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných školách,
pričom v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č.544/2010 Z.z. sa poskytne dotácia v sume 1,30 eura za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
základnej škole a odoberalo stravu.
2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Pre potreby tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa za iné
jedlo v súlade s ust. §4 ods.3 zákona č.544/2010 Z.z. považuje doplnkové jedlo (olovrant).
3. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie dotácie
(okrem desiaty), odobratie aj obeda.
§3
Podmienky poskytnutia dotácie na stravovanie
1. Dotácia na stravu sa od 1.8.2021 poskytuje školským stravovacím zariadeniam :
a) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu (MŠ) alebo základnú školu (ZŠ), ak žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi , alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima
b) na dieťa navštevujúce materskú školu alebo základnú školu, ak je v MŠ alebo ZŠ najmenej 50 %
detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
c) na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 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 vek 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku,
žijúce s ním v spoločnej domácnosti podľa osobitného predpisu (t.j. deti bez daňového bonusu). Táto
skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
2. Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len vtedy, ak sa dieťa v
príslušný deň zúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej škole
a odoberie stravu.
3. Postup priznania nároku na dotáciu posudzuje miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.
§4
Finančný príspevok na stravovanie
1. Zákonný zástupca dieťaťa v Materskej škole s celodennou stravou – bez dotácie, dieťa v MŠ
desiata, obed a olovrant má povinnosť zaplatiť:
a.) v MŠ 0,30 €/ dieťa/ deň za desiatu
b.) uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na jedlo obed
a olovrant 1,03 €/ dieťa/ deň poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet ZŠ s MŠ
Bidovce IBAN: SK35 0900 0000 0001 0925 5517.
c.) v MŠ 2,00 €/ dieťa/ mesiac režijné náklady, ktoré sú odvedené do ZŠ s MŠ Bidovce
2. Zákonný zástupca dieťaťa v Materskej škole s celodennou stravou – s nárokom na dotáciu,
dieťa v MŠ desiata, obed a olovrant má povinnosť zaplatiť:
a.) v MŠ 0,30 €/ dieťa/ deň za desiatu
b.) nedopláca, nakoľko dotácia postačuje na vykrytie finančného pásma
c.) v MŠ 2,00 €/ dieťa/ mesiac režijné náklady pre zariadenie školského stravovania, ktoré sú
odvedené do ZŠ s MŠ Bidovce

§5
Finančný limit na stravu
1. Finančný limit na stravu je
a) Pokiaľ je schválený finančný limit na stravu nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je možné
použiť na zakúpenie doplnkového jedla /ovocie a pod. / alebo na prevádzkové náklady zariadenia
školského stravovania / režijné náklady/.
b) Pokiaľ je schválený finančný limit na stravu vyšší ako je výška dotácie, zákonný zástupca dieťaťa je
povinný uhradiť zariadeniu školského stravovania, t.j. Školskej jedálni zostávajúci finančný rozdiel, a
to 2x za príslušný školský rok, na základe vyúčtovania zariadenia školského stravovania,
- za obdobie od 1.9. – 31.12. príslušného školského roka najneskôr do 31.12. v príslušnom
kalendárnom roku
- za obdobie od 1.1.- 30.6. príslušného školského roka najneskôr do 7 kalendárnych dní po ukončení
príslušného školského roka
§6
Povinnosti zákonného zástupcu
1. Zákonní zástupcova detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie v zmysle
ust. § 4 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách , a to predovšetkým:
a) zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa na stravu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na stravu v Školskej
jedálni“, kde svojim podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel
b) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ mimo dieťaťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je
povinný uhradiť príspevok na stravu za mesiac september najneskôr do 5. dňa tohto mesiaca. A
príspevok za ďalšie mesiace školského roka sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza.
c) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravy alebo prihlásiť dieťa na stravu v daný
deň do 08:00, telefonicky na telefónnom čísle Materskej škole alebo osobne u riaditeľky MŠ
Košický Klečenov a/alebo u ňou povereného zamestnanca. V prípade ak zákonný zástupca neodhlási
dieťa zo stravy na základe vyššie uvedených podmienok, je povinný uhradiť školskej jedálni finančnú
náhradu, a to náklady na nákup potravín určeného finančného pásma. Tieto náklady /finančnú
náhradu/ vyúčtuje Školská jedáleň zákonnému zástupcovi po ukončení príslušného kalendárneho
mesiaca za každý neodhlásený deň (do 10. dňa nasledujúceho mesiaca), a zákonný zástupca dieťaťa je
povinný túto náhradu uhradiť školskej jedálni najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca.
§7
Školné
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastkovú úhradu výdavkov:
a.) mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 € - dieťa vo veku od 2 do 5 rokov
b.) nedopláca zákonný zástupca za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky
c.) nedopláca zákonný zástupca za dieťa, ktoré je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej
školy.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa sa kráti pomerne, ak
dieťa je umiestnené v materskej škole na ½ kalendárneho dňa, resp. sa umiestňuje na adaptačný pobyt.
3. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, vychádza z platnej právnej úpravy Slovenskej
republiky, predovšetkým zo zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/, zákona
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zo zákona č.544/2010 Z.z. o
dotáciách.
§9
Účinnosť
1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN č. 2/2021 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Košický Klečenov zverejnený na úradnej tabuli obce Košický Klečenov a na
internetovej stránke obce Košický Klečenov.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Košickom Klečenove
dňa .................. a schválilo ho uznesením č. ....../2021
3. VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa
............... 2021
4. VZN č. 2/2021 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade
v Košickom Klečenove a na internetovej stránke obce Košický Klečenov.

V Košickom Klečenove dňa: 24.11.2021

........................................................
Ing. Michal Kmec
starosta

