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Obecné zastupiteľstvo obce Vojka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 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 vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019
o určení výšky príspevkov za pobyt v materskej škole a školských
zariadeniach
Článok I.
Predmet úpravy
Obec Vojka týmto všeobecným záväzným nariadením určuje v zmysle Školského zákona
výšku mesačného príspevkov, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než
rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca") na jedno dieťa alebo jedného žiaka:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni
Článok II.
Výška mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole
1. Obec Vojka týmto všeobecným záväzným nariadením určuje v zmysle § 28 ods. 5
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
pre jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Vojka na sumu vo výške 2,- Eur.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne materskej školy a to do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3. Príspevok v materskej škole sa 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 príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom.
Článok III.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade 1. finančného pásma určeného ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2019. Zamestnanci materskej školy,
školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku
určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 1. finančným pásmom
vydaným MŠVVaŠ SR.
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Od 1.1.2019 nadobudlo účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR. Podmienkou pre
poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda, že:
a) sa dieťa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,
b) strava musí byť odobratá,
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obedu, bude hodnota celého obeda hradená
rodičom – v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže
stravník odobrať do obedára v určených hodinách (iba 1. deň neprítomnosti),
d) Nárok na dotáciu na stravu má aj dieťa s odloženou povinnou školskou
dochádzkou.

3. Rozdiel medzi dotáciou a výškou stravnej jednotky v školskej jedálni 0,17 €
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za každý stravovací deň, v ktorom sa zúčastnilo
vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo
(desiata, olovrant).

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka školskej jedálne uhradí stravník
alebo zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 25.dňa kalendárneho mesiaca vopred
za nasledujúci mesiac v hotovosti do pokladne ŠJ.
5. Zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje dieťa zo stravy deň vopred (telefonický,
osobne) do 14.00 hod. V prípade náhleho ochorenia je možné odhlásiť do 7.45
hod.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Vojke dňa ............................ uznesením č. .....................
2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019
3. Nadobudnutím účinnosť tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 01/2011 o určení výšky
príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských
školách, a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach

Zsolt Kulcsár
Starosta obce

