Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka v zmysle § 6 ods. l zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 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 v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“) sa uznieslo na tomto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE
KOTRČINÁ LÚČKA Č. 5/2015
O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA
POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
A
O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
A PODMIENKY ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Vyvesené v úradnej tabuli obce : 01.12.2015
Zvesené z úradnej tabule obce : 16.12.2015
Schválené uznesením OZ č. 68 zo dňa 16.12.2015
Zverejnené v úradnej tabuli obce : 16.12.2015

§1
Základné ustanovenie
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo inej
fyzickej osoby než rodiča, ktorá ma dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo
do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu na:
a) čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni

§2
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Obec Kotrčiná Lúčka v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona
určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 12,50 € / mesiac / dieťa
(2) Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch materských škôl, poskytne písomné
čestné vyhlásenie jednej materskej škole v súlade s §7a) ods. 5 zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších
predpisov na započítanie dieťaťa do zberu údajov.
(3) Odpustením uhrádzania príspevku v materskej škole sa zaoberá §28 ods. 6, 7
školského zákona
(4) Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa
považuje dieťa, ktoré bolo takto uvedené vo výkaze Škol 40-01 k 15. septembru
príslušného roka.
(5) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise
školy.
(6) Pri poskytnutí nepravdivých údajov potrebných na započítanie dieťaťa do zberu
údajov zákonný zástupca nahradí 100% vzniknutej škody.

§3
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady vo školskej jedálni
(1) Školská jedáleň 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. Prílohou k tomuto VZN sú Finančné 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 01.01.2016
a iným fyzickým osobám v súlade s §4 ods.3 školského zákona
(2) Obec Kotrčiná Lúčka určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v
súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona a v súlade s §4 ods. 11
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
(3) Zriaďovateľ v súlade s §140 ods. 9 školského zákona určuje prispievať na
úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní stravovania deťom
a žiakom v sume 0,20€/jedlo.
Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 3. pásme
a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná pre:
a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ............. 1,39 €
(finančný limit 1,19 €+ réžia 0,20 €)
b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed)..................................1,16 €
(finančný limit 0,96 €+ réžia 0,20 €)
c) dieťa v MŠ - hmotná núdza (desiata + obed + olovrant) ...................... 0,39 €
(finančný limit 0,19 €+ réžia 0,20 €)
Hodnota stravného pre:
a) iní stravníci /(obed) ..................................................................................2,89 €
(finančný limit 1,19 €+ réžia 1,46 € + doprava 0,24 € )
b) iní stravníci / dôchodcovia (obed) ............................................................2,30 €
(finančný limit 1,19 €+ réžia 1,11 € )
(4) a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné
náklady uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa príslušného mesiaca
poskytovateľovi stravy.
b) platbu za stravnú jednotku detí a žiakov v hmotnej núdzi uhrádza obec do 15.
dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac podľa reálne odobratých obedov
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné
náklady uhrádzajú iní stravníci do 15. dňa príslušného mesiaca v pokladni
obecného úradu.

§4
Všeobecné ustanovenia
(1) Žiadosti o odpustenie

mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá
zákonný zástupca prostredníctvom školy, školského zariadenia alebo výchovnovzdelávacieho zariadenia zriaďovateľovi.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Kotrčiná Lúčka schválilo toto VZN dňa 16.12.2015
uznesením č. 68.
(2) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Kotrčiná Lúčka dňa 16.12.2015.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.
(4) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2015 zo dňa 17.08.2015.

V Kotrčinej Lúčke, dňa 16.12.2015

.......................................................
Jozef Žabka
starosta obce

