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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE JEŠKOVA VES

Obec Ješkova Ves, Obecné zastupiteľstvo Obce Ješkova Ves v súlade s § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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, § 49, § 114, § 116 a § 140
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevku zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín (ďalej
len „finančné pásma“) Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
sa a uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VZN č. 1/2022
o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Ješkova Ves
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej
škole Ješkova Ves (ďalej len „materská škola“), výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín a výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni pri materskej škole /ďalej len „školská jedáleň“) a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obci Ješkova Ves mesačne na jedno
dieťa sumou uvedenou v § 2 ods. 1 písm. a).
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a za
úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

4. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov určuje ministerstvo vo finančných pásmach. Konkrétna
výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo a výška príspevku na režijné náklady je
určená zriaďovateľom v § 2 ods.3 písm. a).
§2
Podmienky a výška príspevkov
1. Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a) Obecné zastupiteľstvo v Ješkovej Vsi určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, ktorou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy, mesačne vo výške 10,00 EUR za jedno dieťa.
b) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
c) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
d) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni:
a) Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom materskej školy za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo, určenými Ministerstvom školstva SR. Obecné
zastupiteľstvo v Ješkovej Vsi určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
Náklady na nákup potravín na jedlo (3. finančné pásmo)
Tabuľka č. 1
Desiata
EUR

Obed
EUR

Olovrant
EUR

Celodenná
strava
EUR

stravníci od 2-6 rokov

0,38

0,90

0,26

1,54

-

1,54

stravníci rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24

Materská škola

Dotácia na
Platba
podporu dieťaťa
zákonného
k stravovacím zástupcu za jeden
návykom v EUR
deň v EUR

Tabuľka č. 2
Dospelí stravníci:
(zamestnanci)

Dospelí stravníci:
(cudzí)

Obed
EUR

Režijné náklady
EUR

Spolu
EUR

1,41

-

1,41

Obed
EUR

Režijné náklady
EUR

Spolu
EUR

1,41

1,92

3,33

b) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.
c) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza
finančný príspevok vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky.
d) Podmienky úhrady príspevku:
 príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
vopred poštovým poukazom alebo bezhotovostne na účet školskej jedálne a príspevok vo
výške nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov uhrádza dospelí
stravník mesačne vopred v hotovosti do pokladne školskej jedálne alebo poštovým
poukazom;
 odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa alebo žiaka na stravu je
možné do 14:00 hod.
predchádzajúceho dňa, v ktorom má žiak alebo dieťa stravu odobrať. V prípade
nepredvídaných okolností (choroba dieťaťa) je možné odhlásenie zo stravy do 8:00 hod.
daného dňa na tel. č. 038 5429291. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje;
 ak sa strava odhlási do 8.00 hod. bežného dňa, zníži sa o sumu zaplatenú za počet
odhlásenej stravy výška príspevku, ktorý sa má zaplatiť v nasledujúcom období;
 termín na úhradu finančného príspevku na stravovanie je najneskôr 2. deň v mesiaci,
v ktorom má byť strava odobratá. Ak pripadne 2. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni;
 žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný
zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 8.00 hod.;
§3
Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa poskytuje vo
výške 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
MŠ, ZŠ a odobralo stravu.
2. Dotácia sa od 01.01.2022 poskytuje:
a) 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 šesť rokov veku a nedovŕšilo
15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; táto skutočnosť sa
žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

3.
4.
5.
6.

7.

b) na dieťa navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, podľa osobitného
predpisu.
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a
výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou uvedenou
v tabuľke č.1.
Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť materskej škole neúčasť ako aj dĺžku
trvania neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy.
Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade
nepredvídaných okolností (choroba dieťaťa) je možné odhlásenie zo stravy do 8:00 hod.
daného dňa na tel. č. . 038 5429291.
V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za
jedlo v plnej výške stanoveného finančného pásma za deň, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
vzdelávacieho procesu v škole. V tomto prípade nie je nárok na dotáciu na podporu k
stravovacím návykom.
V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný
zástupca môže odobrať jedlo. Platbu za odobraté jedlo je zákonný zástupca povinný zaplatiť
v plnej výške.
§4
Kontrolná činnosť

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavná
kontrolórka Obce Ješkova Ves.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti VZN č. 1/2022 o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ješkova Ves sa zrušuje VZN č. 1/2019 o určení
výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ješkova
Ves.
2. Obecné zastupiteľstvo v Ješkovej Vsi sa uznieslo na vydaní VZN Obce Ješkova Ves č. 1/2022
o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a
nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Ješkova Ves 11.03.2022 uznesením číslo ............................
VZN č. 1/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a určení výšky poplatkov
v školskej jedálni nadobúda účinnosť dňa 01.04.2022.

.....................................................
Pavel Greguš - starosta obce
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