NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Lábe v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, ods. 5, § 49
ods. 4, § 114 ods. 6 a § 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 a v zmysle § 5
ods. 4 a § 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, berúc do úvahy ust.
§ 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie č. .... /2019,
ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa určuje:
a) výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb,
b) výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb,
c) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
a výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb.
2. V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb sú :
➢ Základná škola Láb, Vŕšok 489/20, 900 67 Láb,
➢ Materská škola Láb, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 900 67 Láb,
➢ Školský klub detí pri Základnej škole Láb (ďalej len "ŠKD"),
➢ zariadenie školského stravovania Základnej školy Láb - školská jedáleň,
➢ zariadenie školského stravovania Materskej školy Láb - školská jedáleň.
§2
Materská škola
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za
pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 25,00 € mesačne na jedno dieťa.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na 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 1),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Obec Láb ako zriaďovateľ Materskej školy Láb rozhodla, že príspevok za pobyt dieťaťa v
materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
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b) 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.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom
školy.
§3
Školský klub detí
1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej
škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu
na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť,
ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom
voľného času podľa § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí v sume 10,00 € mesačne na jedného žiaka.
3. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou
výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí (len ranný pobyt alebo pobyt
dieťaťa v čase podávania obeda) v sume 7,00 € mesačne na jedného žiaka.
4. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa ods. 2. a 3., ak zákonný zástupca 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
osobitného predpisu 1).
5. Termín, spôsob úhrady príspevku a preukazovanie skutočností pre uplatnenie zníženia alebo
odpustenia príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom školy.
§4
Školská jedáleň pri Materskej škole Láb
1. Stravníkom v školskej jedálni pri Materskej škole Láb sú deti, zamestnanci školy
a školského zariadenia – školskej jedálne pri Materskej škole Láb.
2. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín stanovených podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR 2).
3. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dotáciách“) je z MPSVaR obci poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
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4. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na náklady na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je určená nasledovne:
a) pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške 1,37 € (z toho 0,34 €
desiata, 0,80 € obed, 0,23 € olovrant) - podľa 1. finančného pásma,
b) pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov, ktorí poberajú dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom, vo výške 1,37 € (z toho 0,34 € desiata, 0,80 € obed,
0,23 € olovrant), pričom poskytnutá dotácia z MPSVaR je 1,20 € - podľa 1.
finančného pásma.
5. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza okrem príspevku podľa ods. 4. aj príspevok na režijné
náklady na stravovanie vo výške 33% z dotácie poskytnutej MPSVaR na jedno jedlo.
6. V prípade poskytnutia dotácie z MPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v zmysle ust. § 4 zákona o dotáciách zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok
na stravovanie vo výške rozdielu nákladov na nákup potravín, určených v ods. 4 a nákladov
na réžiu určených v ods. 5 a poskytnutej dotácie z MPSVaR.
7. Zriaďovateľ školskej jedálne pri Materskej škole Láb môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa ods. 4 a 5., ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1). To neplatí, ak ide o dieťa, na ktoré sa poskytuje
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle ust. § 4 zákona o
dotáciách.
8. Výšku úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školskej jedálni (zamestnancov školy),
ktorí hradia v cene obeda celkové náklady na nákup potravín na výrobu jedného jedla ako
pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných v 2. finančnom pásme a režijné náklady,
určí riaditeľ školy vnútorným predpisom v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín
určenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 2). Náklady na réžiu sa určia na
základe skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Prehodnotenie režijných nákladov
sa vykoná vždy k 01. marcu nasledujúceho roka na základe skutočnosti podľa
predchádzajúceho roka. Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia je celková cena jedla vo
výške 2,80 €. Pri úhrade za stravovanie pre zamestnancov školy sa akceptuje úprava podľa
§ 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
9. Termín, spôsob úhrady príspevku, zúčtovanie príspevku a preukazovanie skutočností pre
uplatnenie zníženia alebo odpustenia príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom
školy .
§5
Školská jedáleň pri Základnej škole Láb
1. Školská jedáleň pri Základnej škole Láb poskytuje stravovanie 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, a na režijné
náklady.
2. Stravníkom v školskej jedálni pri Základnej škole Láb sú žiaci, zamestnanci školy
a školského zariadenia – školskej jedálne pri ZŠ v Lábe a iné fyzické osoby.
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3. Inou fyzickou osobou je osoba, ktorá
a) je ťažko zdravotne postihnutá a vlastní preukaz ZŤP,
b) je poberateľom invalidného dôchodku,
c) je poberateľom starobného dôchodku,
d) je zamestnancom obce.
4. Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín stanovených podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom
školstva SR 2).
5.

V zmysle zákona o dotáciách je z MPSVaR obci poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania
v základnej škole a odobral stravu.

6.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na náklady na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je určená nasledovne:
a) pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov vo výške 1,15 € - podľa 2.
finančného pásma,
b) pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov, ktorí poberajú dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom, vo výške 1,15 €, pričom poskytnutá dotácia
z MPSVaR je 1,20 € - podľa 2. finančného pásma,
c) pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov vo výške 1,23 €- podľa 2.
finančného pásma,
d) pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov, ktorí poberajú dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom, vo výške 1,23 €, pričom poskytnutá dotácia
z MPSVaR je 1,20 € - podľa 2. finančného pásma.

7.

Zákonný zástupca žiaka uhrádza okrem príspevku podľa ods. 6. aj príspevok na režijné
náklady na stravovanie vo výške 33% z dotácie poskytnutej MPSVaR na jedno jedlo.

8.

V prípade poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v zmysle ust. § 4 zákona o dotáciách zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na
stravovanie vo výške rozdielu nákladov na nákup potravín, určených v ods. 6 a nákladov
na réžiu určených v ods. 7 a poskytnutej dotácie.

9.

Zriaďovateľ školskej jedálne pri ZŠ v Lábe môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa ods. 6. a 7., ak zákonný zástupca 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 osobitného predpisu 1). To neplatí, ak ide o dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle ust. § 4 zákona o dotáciách.

10. Výšku úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školskej jedálni definovaných v ods. 2.,
ktorí hradia v cene obeda celkové náklady na nákup potravín na výrobu jedného jedla ako
pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných v 2. finančnom pásme a režijné náklady,
určí riaditeľ školy vnútorným predpisom v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín
určenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 2). Náklady na réžiu sa určia na
základe skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Prehodnotenie režijných nákladov
sa vykoná vždy k 01. marcu nasledujúceho roka na základe skutočnosti predchádzajúceho
roka. Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia je celková cena jedla vo výške 3,10 €.
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Pri úhrade za stravovanie pre zamestnancov školy sa akceptuje úprava podľa § 152 zákona
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
11. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení nákladov na cenu jedla iným fyzickým osobám
definovaným v ods. 2. písm. a) až c) finančným príspevkom z rozpočtu obce. S účinnosťou
od 01.10.2019 je výška úľavy z úhrady za cenu jedla pre fyzické osoby definované v ods.
2. písm. a) až c) vo výške 0,30 € za jedno jedlo.
12. Termín, spôsob úhrady príspevku, zúčtovanie príspevku a preukazovanie skutočností pre
uplatnenie zníženia alebo odpustenia príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom
školy .
§6
Podmienky poskytnutia dotácie
1.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole, a to zo
zdrojov MPSVaR SR.

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
3. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa
osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
4. V prípade, ak zákonný zástupca nezabezpečí odhlásenie dieťaťa materskej školy alebo
žiaka základnej školy v termíne stanovenom riaditeľom materskej školy alebo riaditeľom
základnej školy, je zákonný zástupca povinný uhradiť plnú cenu navareného jedla vrátane
režijných nákladov.
5. Spôsob, podmienky úhrady, spôsob, termíny a časové lehoty odhlasovania jedla a spôsob
úhrady dotácie zákonnému zástupcovi zriaďovateľom školy v prípade nezabezpečenia
diétneho jedla určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa ................
uznesením č. .................../2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-dňom od jeho zverejnenia.
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3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Láb č. 3/20008 vrátane všetkých dodatkov, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Láb.

Marián Moravčík
starosta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2)

§140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z., 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

3)

§ 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb
č. ..../2019,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 7.11.2019 uznesením
č. ............/2019.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.10.2019
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Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.10.2019
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VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa ............... 2019
VZN nadobúda účinnosť dňa .......................... 2019
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