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NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brehy č. 1/2015
o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehy (ďalej len „VZN“).
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Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa
Ukončenie pripomienkového konania dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a v OZ schválený dňa
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa
VZN nadobúda účinnosť dňa

01. 07. 2015
01. 07. 2015
13. 07. 2015
13. 07. 2015

01. 09. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Brehoch § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6
a § 140 ods. 10 zákona NR SR c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona c. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov a zákona c. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Brehy č. 1/2015 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brehy (ďalej
len „VZN“).
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v Materskej škole pri ZŠ s MŠ v Brehoch, v Školskom klube detí pri ZŠ s
MŠ v Brehoch a v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Brehoch.
2. Stanovenie výšky čiastočnej úhrady nákladov zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka alebo
dospelej osoby v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach je v kompetencii obce Brehy
(ďalej len "obce").
3. Výšku príspevku v školskom stravovacom zariadení na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠVVaŠ SR finančnými pásmami.
4. Stanovenie výšky režijných nákladov v školskom stravovacom zariadení je v kompetencii
obce.

Druhá časť
§2
Materská škola
1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou
starostlivosťou je stanovený vo výške 11,1 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona c. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou
starostlivosťou, ktoré žije v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima vo
výške 2 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2písm. c)
zákona c. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Mesačný 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 hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Mesačný príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia obce neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby (po predložení lekárskeho potvrdenia o trvaní choroby
min. 30 dní) alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
5. Kompetenciu v zmysle ods. 4 obec deleguje na riaditeľku materskej školy.
6. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
§3
Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí je príspevok stanovený vo výške 2,2 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona c. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3. Kompetenciu v zmysle ods. 2 obec deleguje na riaditeľa základnej školy.
4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
§4
Školská jedáleň

1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne je
určený na základe 3. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín od 01. 09. 2011 (aktualizácia v nadväznosti na bod 19 až 21 čl. V
zákona c. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).
2. Zákonný zástupca uhrádza príspevok do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§5
Povinnosti riaditeľa školy a školského zariadenia
1. Riaditeľ školy, školského zariadenia zodpovedá za účelné vynakladanie finančných
prostriedkov získaných z príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského zariadenia v súlade s platnými právnymi normami.
2. Ak zákonný zástupca žiaka neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce mesiace,
riaditeľ školy, školského zariadenia vydá rozhodnutie o vyradení žiaka (dieťa) z evidencie
školského zariadenia.
3. Riaditeľ školy, školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú v zmysle
platného VZN rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) zapracovať do
vnútorného poriadku školy.

§6
Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka
1. Zákonný zástupca žiaka / dieťaťa je povinný sa oboznámiť s výškou poplatkov za pobyt
v škole a školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
zariadenia.
2. Zákonný zástupca žiaka / dieťaťa uhrádza náklady stanovené týmto VZN včas
a bezodkladne.
3. Ak zákonný zástupca žiaka / dieťaťa neuhradí poplatky určené týmto VZN tri po sebe
nasledujúce mesiace, riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradí dieťa z evidencie
školského zariadenia.
4. Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie,
ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho
doručení (hmotná núdza, životné minimum).
§7
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) OcZ obce Brehy,
b) hlavný kontrolór obce Brehy,

Tretia časť
§ 10
Záverečné ustanovenia
Poplatky podľa §2 ods 1 a § 3 ods 1 sa zaokrúhľujú na celé eurá.
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením OcZ
v Brehoch
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Brehy č.
5/2012 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 51/2012 dňa 14.12.2012
§ 12
Platnosť a účinnosť
Toto VZN spolu s prílohami nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 01. 09. 2015.
V Brehoch, dňa 30. 6. 2015
Vypracovala: Ing. Júlia Plešková
Ing. Juraj Tencer
starosta obce

Príloha č. 1
Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou
starostlivosťou v materskej škole v roku 2015.

Mesačný príspevok zákonného
zástupcu

Výška
vypočítaného
mesačného
poplatku v €

Výška
vypočítaného
mesačného
poplatku po
zaokrúhlení v €

suma
životného
minima pre
jedno
nezaopatrené
dieťa
na rok 2015
v€*

% zo sumy
životného
minima

pobyt dieťaťa s celodennou
výchovnou
starostlivosťou v MŠ

90,42

11,1

10,04

10,00

za pobyt dieťaťa s celodennou
výchovnou starostlivosťou v MŠ,
ktoré žije v rodine, ktorej
príjem je najviac vo výške
životného minima

90,42

2

1,81

nezaokrúhľuje sa

*podľa § 2 písm. c) zákona c. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí na rok 2015.

Mesačný príspevok zákonného
zástupcu

na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského
klubu detí

suma
životného
minima pre
jedno
nezaopatrené
dieťa
na rok 2015 v
€*

% zo sumy
životného
minima

90,42

2,2

Výška
vypočítaného
mesačného
poplatku v €

1,99

*podľa § 2 písm. c) zákona c. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Výška
vypočítaného
mesačného
poplatku po
zaokrúhlení v €

2,00

Príloha č. 3
3. finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
od 01. 09. 2011.
Cena stravy v €
Desiata Obed Olovrant Spolu
0,28
0,68
0,23
1,19
Materská škola ( stravníci od 2 - 6 rokov )
1,01
1,01
Základná škola ( stravníci od 6 - 11 rokov )
1,09
1,09
( stravníci od 11 – 15 rokov )
Škola

3. finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
Stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín od 01. 09. 2011 pre diétne stravovanie.

Cena stravy v €
Desiata Obed Olovrant Spolu
0,34
0,82
0,28
1,44
Materská škola ( stravníci od 2 - 6 rokov )
1,21
1,21
Základná škola ( stravníci od 6 - 11 rokov )
1,31
1,31
( stravníci od 11 – 15 rokov )
Škola

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza plnoletá fyzická osoba sa stanovuje
vo výške nákladov na nákup potravín a režijných (prevádzkových) nákladov nasledovne:
Dospelí stravníci

zamestnanci
ostatní stravníci

Obed
na nákup
potravín
1,19 €
1,19 €

Dôvodová správa

Obed
na režijné
náklady
1,21 €
1,21 €

Úhrada
2,40€
2,40 €

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach je na
rokovanie obecného zastupiteľstva predložené v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vo svojich
paragrafoch číslo 28 a 114 ukladá zriaďovateľovi škôl a školských zariadení určiť výšku
príspevkov zákonných zástupcov príp. dospelých osôb na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
MŠ, ŠKD a za školské stravovanie formou všeobecne záväzného nariadenia.
V nasledovných tabuľkách je uvedená doteraz platná výška príspevku a navrhovaná výška
príspevku.

Materská škola
Maximálna výšky príspevku pre MŠ vyplýva zo školského zákona § 28 ods. 4:

„ Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu. Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
určí riaditeľ školy. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.“
Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy podľa §2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. Zákon
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Podľa školského zákona § 28 ods.5 „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“ Obec navrhuje vo VZN výšku 11,1 % sumy
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, ktorá sa po
výpočte zaokrúhľuje na celé eurá.
Výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je 90,42 €, z toho 11,1 % je 10,04 €,
zaokrúhlene 10 €.
Návrh: zvýšiť výšku príspevku na 10 €
Príspevok v €
Materská škola

Doteraz platná
výška príspevku
5,00

Navrhovaný
príspevok
10,00

Školský klub detí
Maximálna výšky príspevku pre ŠKD vyplýva zo školského zákona § 114 ods. 3:
„Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, určí riaditeľ
školského zariadenia alebo riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou, na jedného
žiaka v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa
osobitného predpisu. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška
príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.“

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy podľa §2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. Zákon
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa školského zákona § 114 ods.6 „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá
je jeho zriaďovateľom.“
Výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je 90,42 €, z toho 2,2 % je 1,99 €,
zaokrúhlene 2 €.
Návrh: ponechať výšku príspevku 2,- €.
Príspevok v €
Školský klub detí

Doteraz platná
výška príspevku
2,00

Navrhovaný
príspevok
2,00

Školská jedáleň
Maximálna výšky príspevku pre ŠJ vyplýva zo školského zákona § 140 ods. 8:
„ Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, 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. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí riaditeľ školy
alebo riaditeľ školského zariadenia. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných
nákladov, ak tak určí riaditeľ školskej jedálne alebo riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň
súčasťou, na jedno dieťa alebo jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy
životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.“

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy podľa §2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. Zákon
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa školského zákona § 140 ods. 9 a 10
„Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, 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 prispieva na úhradu režijných nákladov, ak
tak určí zriaďovateľ.“
„Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“
Návrh: zaradenie do III. finančného pásma a s tým prislúchajúce úhrady za stravu. Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne :

Materská škola
stravníci
Základná škola

Desiata

Obed

Olovrant

0,28

0,68 €

0,23 €

Obed

Obed
na režijné

Spolu
v€
1,19 €

Úhrada
v€

stravníci – I. stupeň
stravníci – II. stupeň

1,01 €
1,01 €

náklady
0€
0€

1,01 €
1,01 €

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza plnoletá fyzická osoba sa stanovuje
vo výške nákladov na nákup potravín a režijných (prevádzkových) nákladov nasledovne:
Dospelí stravníci

zamestnanci
ostatní stravníci

Obed
na nákup
potravín
1,59 €
1,59 €

Obed
na režijné
náklady
1,10 €
1,10 €

Úhrada
2,69 €
2,69 €

