VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Slovenská Ľupča
č. 2/2020
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

NÁVRH

schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča č. ......../2020 dňa 18.8.2020
účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia
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Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča na základe samostatnej pôsobnosti podľa
Článku 67 a Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a podľa ustanovení § 4
ods. 1 a ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovení § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“), vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2020 (ďalej len „VZN“), ktorým sa určuje výška príspevkov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča.
§1
Základné ustanovenia
Toto VZN určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v Materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za štúdium v Základnej
umeleckej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť Centra voľného času
a Školského klubu detí pri Základnej škole Sama Cambela a výšku príspevku na režijné náklady
a výšku príspevku na úhrad u nákladov na nákup potravín a podmienky úhrady v Školskej jedálni
pri Materskej škole a vo Výdajni jedál pri Základnej škole Sama Cambela v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Slovenská Ľupča.
§2
Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
1.

2.

3.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
a) V súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. za pobyt dieťaťa v materskej
škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne
na jedno dieťa sumou 16 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci na nasledujúci mesiac bezhotovostným prevodom na účet materskej školy alebo
poštovou poukážkou.
b) Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
dvojnásobok sumy podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN.
Príspevok v materskej škole sa v zmysle ustanovenia § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za štúdium
v Základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
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1.

2.

V súlade s ustanovením § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
nasledovne:
a) individuálne vyučovanie sumou 35 € na školský polrok (7 € / mesiac) so splatnosťou k 31.10.
a 31.3. príslušného školského polroka,
b) kolektívne vyučovanie sumou 25 € na školský polrok (5 € / mesiac) so splatnosťou k 31.10.
a 31.3. príslušného školského polroka.
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada zriaďovateľa
základnej umeleckej školy o odpustenie alebo zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
uvedeného v § 3 ods. 1 tohto VZN.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť
Centra voľného času pri Základnej škole Sama Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Slovenská Ľupča

1.

2.

V súlade s ustanovením § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca
sumou 5 € na žiaka a krúžok za školský polrok so splatnosťou k 15.11. a 15.3. príslušného
školského polroka.
Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
uvedeného v § 4 ods. 1 tohto VZN, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§5
Výška príspevku na režijné náklady
a výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a podmienky úhrady
v Školskej jedálni pri Materskej škole a vo Výdajni jedál pri Základnej škole Sama Cambela
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča
1.

2.

Školská jedáleň pri Materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Slovenská Ľupča, poskytuje
stravovanie deťom a zamestnancom materskej školy. Školská jedáleň pri Materskej škole
poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky v zmysle platných finančných pásiem určujúcich rozpätie
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, vydaných
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na
úhradu režijných nákladov na prevádzku školskej jedálne.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na
režijné náklady určené za každý stravovací deň, je stanovený nasledovne:

Tabuľka 1 - Rozpis príspevkov
Náklady na
Príspevok na
nákup potravín režijné náklady

A)

dieťa MŠ

1,37 €

0,45 €

Dotácia
na podporu dieťaťa
k stravovacím návykom

neposkytuje sa

Príspevok
(platba / deň)

1,82 €
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3.

4.

5.

6.
7.

dieťa MŠ

B)

(v poslednom ročníku MŠ)

C)

(v poslednom ročníku MŠ)

dieťa MŠ

1,37 €

0,45 €

1,20 €

0,62 €

1,37 €

0,45 €

bez dotácie

1,82 €

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný úhradu na nákup potravín a príspevok
na režijné náklady uhradiť na účet školskej jedálne alebo poštovou poukážkou najneskôr do
25. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. Ak platba nebude
zrealizovaná, vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole nie je povinná stravu poskytnúť.
Dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu v zmysle zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR len
v prípade, že sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak sa dieťa navštevujúce posledný
ročník materskej školy zo zdravotných alebo iných dôvodov nezúčastní výchovnovzdelávacieho procesu, je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa odhlásil dieťa z výchovnovzdelávacieho procesu najneskôr do 8.00 hod v daný deň, inak je zákonný zástupca povinný
uhradiť platbu za deň v plnej výške (viď body A) a B) tabuľky 1).
V prípade zrušenia dotácie na podporu dieťaťa k stravovacím návykom zmenou zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
bude výška príspevkov stanovená v zmysle bodu C) tabuľky 1.
Cena jedla pre zamestnancov Materskej školy zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú
výšku režijných nákladov.
Obec Slovenská Ľupča, ako zriaďovateľ Výdajne jedál pri Základnej škole Sama Cambela,
určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie vo Výdajni jedál pri Základnej škole
Sama Cambela nasledovne:

Tabuľka 2 - Rozpis príspevkov
Cena jedla

8.

9.

Príspevok
zriaďovateľa

Dotácia
na podporu dieťaťa
k stravovacím návykom

Príspevok
(platba / jedlo)

A)

žiak I. stupňa ZŠ

2,70 €

0,60 €

1,20 €

0,90 €

B)

žiak I. stupňa ZŠ

2,70 €

0,60 €

bez dotácie

2,10 €

C)

žiak II. stupňa ZŠ

2,82 €

0,60 €

1,20 €

1,02 €

D)

žiak II. stupňa ZŠ

2,82 €

0,60 €

bez dotácie

2,22 €

Žiak navštevujúci Základnú školu Sama Cambela má nárok na dotáciu v zmysle zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR len
v prípade, že sa zúčastní vyučovania, a to vo výške 1,20 € za každý deň (viď body A) a C)
tabuľky 2). Po zohľadnení dotácie na podporu dieťaťa k stravovacím návykom je výška
príspevku nasledovná:
a) žiaci I. stupňa základnej školy 0,90 € / jedlo
b) žiaci II. stupňa základnej školy 1,02 € / jedlo
V prípade zrušenia dotácie na podporu dieťaťa k stravovacím návykom zmenou zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(viď body B) a D) tabuľky 2) bude výška príspevkov nasledovná:
a) žiaci I. stupňa základnej školy 2,10 € / jedlo
b) žiaci II. stupňa základnej školy 2,22 € / jedlo
§6
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v Školskom klube detí pri Základnej škole Sama Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Slovenská Ľupča
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1.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí pri Základnej škole Sama Cambela
je stanovená nasledovne:
a) žiaci v rannom klube - 15 € / žiak / školský polrok
b) žiaci v poobednom klube (do 15.00 hod) vrátane ranného klubu - 25 € / žiak / školský polrok
c) žiaci v poobednom klube (do 16.30 hod) vrátane ranného klubu - 35 € / žiak / školský polrok

2.

Príspevky sa platia polročne so splatnosťou do 30.9. a 28.2. príslušného školského polroka.
§7
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Slovenská Ľupča č. 2/2020 o určení výšky
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská
Ľupča sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča Uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča č. ..../2020 na svojom zasadnutí dňa 18.8.2020.
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce sa ruší VZN obce Slovenská Ľupča č. 5/2019
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Slovenská Ľupča zo dňa 27.6.2019 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Slovenská Ľupča č. 66/2019 dňa 27.6.2019.

V Slovenskej Ľupči dňa: 30.7.2020

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli: 31.7.2020
Návrh zvesený z úradnej tabule: ....................
VZN vyvesené na úradnej tabuli po schválení: ......................
VZN zvesené z úradnej tabule po schválení: ..........................
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