Obec K Á L N I C A
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KÁLNICA
č. 2/2022
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole , mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica
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Schválené na rokovaní OZ dňa: ............ 2022 uznesením č .......................

Dôvodová správa

V zmysle §2 odst. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva obec výkon štátnej správy v školstve a školskej samospráve na
úseku škôl a školských zariadení.
V súlade s §28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
V zmysle zákona č. 415/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove o vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , nastala zmena v § 28 ods.
7, ktorý pôvodne upravoval podmienky, na základe ktorých zriaďovateľ rozhodol o odpustení príspevku. Zmena
tohto paragrafového znenia spočíva v tom, že podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí
zriaďovateľ. Ak je zriaďovateľom obec, podmienky určí všeobecne záväzným nariadením.
Okrem návrhu určenia podmienok zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku, sú v návrhu VZN
zapracované zmeny súvisiace s účinnosťou novely zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa zákona č. 544/2010 Z. z., ktorou sa zvýšila výška dotácie na 1,30 € a zároveň sa zúžil
okruh detí a žiakov, ktorí majú na ňu nárok (deti/žiaci z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Pre deti/žiakov pracujúcich rodičov sa dotácia na
stravovanie nahradila výšeným daňovým bonusom. Novela zákona nadobudla dňa 1.8.2021.
V predkladanom návrhu VZN je zapracovaná
zmena výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ a žiaka ŠKD z 10,- Eur na 13,- Eur

• zmena finančného pásma na nákup potravín ( z druhého na tretie )
• zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na stravu z 0,20 Eur na 0,30 Eur
Uvedené zmeny boli predmetom rokovania finančnej komisie s riaditeľkou Mgr. Striežencovou dňa 13.12.2021,
Zmena finančného pásma je zapracovaná na základe dodatočnej požiadavky školy .
Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do rozpočtu materskej
školy a školských zariadení .

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica :
I. prerokovalo:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v materskej škole , mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica

II. schvaľuje:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v materskej škole , mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica

Vypracovala : Sylvia Bolechová

dňa 25.1.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Kálnica podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KÁLNICA
č. 2/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí , na čiastočnú úhradu nákladov
a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole (ďalej aj ako „MŠ“), školskom klube detí (ďalej aj ako „ŠKD“)
a školskej jedálni (ďalej aj ako „ŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica, prispieva zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka mesačným príspevkom (ďalej aj ako len „príspevok“), ktorého výšku určuje Obec Kálnica ako
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky mesačného príspevku
v jednotlivých druhoch školských zariadení a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica a stanovenie
ďalších postupov a podmienok pre úhradu tohto príspevku.
(3) Príjmi z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia sa v plnej výške zahŕňajú do rozpočtu materskej školy
a školských zariadení

Čl. 2
Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne
2)

sumou 13 ,00 eur na jedno dieťa.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie ,
b) ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3)

Zriaďovateľ týmto VZN ustanovuje, že príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo zo závažných rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, napr. potvrdením lekára v prípade
prerušenia dochádzky z dôvodu choroby alebo čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa v prípade
prerušenia dochádzky z rodinných dôvodov; žiadosť o odpustenie príspevku predloží zákonný zástupca dieťaťa
riaditeľke školy najneskôr do 10 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do materskej školy.
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka materskej školy
minimálne 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní , zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi.

4)

Pomernú časť mesačného príspevku určeného v odseku 1 uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré nedochádzalo
do MŠ v čase školských prázdnin v trvaní minimálne 2 týždne nepretržite alebo ak bola prerušená prevádzka
materskej školy, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi .

Čl. 3
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne sumou 13,00 eur.
(2) Ak výchovno-vyučovacia činnosť školského klubu detí prebieha v čase letných školských prázdnin, na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou 15,00 Eur .pp
(3) Pomernú časť mesačného príspevku určeného v odseku 1 uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré
nedochádzalo do školského klubu detí v trvaní minimálne 2 týždne nepretržite z dôvodu choroby alebo ak bola
prerušená prevádzka školského klubu detí, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
(4) Pomernú časť
mesačného príspevku určeného v odseku 2 uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré
nedochádzalo do školského klubu detí v trvaní minimálne 2 týždne nepretržite alebo ak bola prerušená
prevádzka školského klubu detí, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
(5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca
požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu .

Čl. 4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň , ktorej zriaďovateľom je Obec Kálnica , poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu
režijných nákladov.
(2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín
na jedno jedlo stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu
režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne (sumy sú uvedené v eurách):
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(4) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa podľa osobitného predpisu 1,
a to v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne
vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo
stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
(5) Stanovenú sumu za stravovanie uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni
b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr
do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
(6) Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je na každý stravovací
deň vo výške 0,30 eur.
(7) Zamestnanci školy a iné fyzické osoby tzv. cudzí stravníci uhrádzajú výšku nákladov na nákup potravín ako
stravníci vo veku 15-19 rokov podľa 3 finančného pásma vo výške 1,41 Eur a skutočnú výšku režijných
nákladov na jedno jedlo. Úhrada zamestnancov školy za odobratú stravu sa realizuje na základe § 152 ods
3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov .
(8) Obec Kálnica , ako zriaďovateľ školskej jedálne ,môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch
stanovených zákonom.2 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

1

§ 4 ods. 3 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
2

§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
znení neskorších predpisov

o zmene a doplnení niektorých zákonov v

(9) Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, alebo jeho priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť
mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu, predloženého v I. polroku školského
roka riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, končí k 31. januáru daného školského roka.
(10) Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy alebo školského zariadenia končí
k 31. augustu daného školského roka.

Čl. 5
Splatnosť príspevku
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov podľa Čl. 2 a Čl 3 tohto nariadenia sa uhrádza mesačne vopred,
do 10. dňa v danom mesiaci.
(2) Príspevok určený podľa Čl. 4 tohto nariadenia sa uhrádza najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho
mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Čl. 6
Osobitné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia počas celého
kalendárneho mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, alebo
z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19, je výška mesačného príspevku podľa Čl. 2, 3 a 4 tohto nariadenia 0,00 eur.
(2) Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia z niektorého alebo
z viacerých z dôvodov podľa ods. 1 tohto článku iba v niektoré dni kalendárneho mesiaca, je výška príspevku
podľa čl. 2, 3 a 4 tohto nariadenia určená v pomernej výške v závislosti od počtu dní prerušenia vyučovania školy
alebo prevádzky školského zariadenia v danom kalendárnom mesiaci. Takto určenú pomernú výšku príspevku
podľa predchádzajúcej vety za daný mesiac zverejní riaditeľ školy na webovom sídle školy .
(3) Zúčtovanie príspevkov uhradených zákonným zástupcom podľa tohto nariadenia vykoná škola a školské
zariadenie ku koncu školského roka, najneskôr však do 15.09. príslušného roka.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1)

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kálnica dňa .....….......... 2022 uznesením č……...../2022
a
nadobúda účinnosť dňa 1.3. 2022.
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce
Kálnica č. 1 /2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kálnica.

Mgr. Iveta Poluchová
starostka obce

