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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Domaniža na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 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 príslušných ustanovení 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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Domaniža o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je Obec Domaniža (ďalej len „VZN“).
(2) VZN určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“), ktorých
zriaďovateľom je Obec Domaniža (ďalej len Obec) podľa platnej legislatívy.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
(1)

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1)
(2)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €.
Termíny a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa tohto VZN
určí starosta obce v internom predpise.
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§4
Oslobodenie od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1)

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 je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a na
základe rozhodnutia zriaďovateľa,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
§ 5
Príspevok na činnosť školského klubu detí

(1)
(2)

(3)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4,00 €.
Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí sa zníži na 2,00 € mesačne v prípade, ak žiak navštevuje
školský klub detí len do 13.30 hod..
Termíny a spôsob úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí podľa tohto VZN
určí riaditeľ školy v internom predpise.

TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1)

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom základnej a materskej školy, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca každého stravníka (v materskej škole aj za predškolákov):
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
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-

(2)
(3)

(4)

príspevkom na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 EUR na každý
deň, v ktorom stravník odobral aspoň jedno jedlo.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočítava k príspevku na nákup
potravín a spolu s ním sa uhrádza.
Ak by školská jedáleň poskytovala stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných
zriaďovateľov, určí sa príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov dohodou podľa
skutočných nákladov v zmluve o poskytovaní stravovania.
Obec Domaniža určuje výšku príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
Kategória stravníkov
MŠ (stravníci od 2 - 6 rokov)

(5)
(6)

(7)
(8)
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desiata
0,28 EUR

obed
0,68 EUR

olovrant
0,23 EUR

Spolu
1,19 EUR

ZŠ (stravníci od 6 - 11 rokov)

1,01 EUR

1,01 EUR

ZŠ (stravníci od 11- 15 rokov)

1,09 EUR

1,09 EUR

dospelí (stravníci od 15 rokov)

1,19 EUR

1,19 EUR

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočítava k príspevku na nákup
potravín a spolu s ním sa uhrádza.
Cena jedného obeda pre dospelých stravníkov (stravníci od 15 rokov) je 3,00 EUR
vrátane režijných nákladov a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN obce,
príslušnou kolektívnou dohodou a pod..
Poskytovanie služieb školskej jedálne iným fyzickým osobám je obmedzené kapacitou
školskej jedálne uvedenou v prevádzkovom poriadku príslušnej školskej jedálne.
Termíny a spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
podľa tohto VZN určí starosta obce v internom predpise.
§7
Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Domaniži č. 96/2018 zo
dňa 15. 12. 2018 a nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
a účinnosť od 1. 1. 2019.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Domaniža č. 4/2017 o určení
výšky príspevku pre školy a školské zariadenia schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Domaniži č. 33/2017 zo dňa 29. 6. 2017.

František Matušík
starosta obce Domaniža

