OBEC RASLAVICE

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2021
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy,
o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného
času zriadeného pri ZŠ Raslavice,
o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup
potravín.
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Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov , v súlade s § 140 ods. 9, 10 a § 115 zákona č. 245/2008 Z. z, o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie ,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,o výške príspevku v základnej umeleckej škole na
úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti Centra voľného času zriadeného pri ZŠ Raslavice, o výške príspevku na
stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín.
Článok 1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj ako „VZN“) mení rozsah podmienok a okruh oprávnených detí ,
ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie v nadväznosti na novelizáciu osobitného zákona1)
Článok 2
„ Článok 7 - Príspevok na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín „ sa mení/dopĺňa
v bode 2., 3. takto:
2. Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín a z príspevku na
režijné náklady (podľa bodov 3-7 tohto článku). Dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná vo výške 1,20 1,30 € na každý deň, v ktorom sa
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole v prípravnom ročníku
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z
dôvodu, že obec Raslavice ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie dieťaťu, u
ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie (doručenie potvrdenia od odborného o š e t r u j ú c e h o lekára do 30.
augusta daného roka alebo do 30 dní po stavení diagnózy odborným lekárom). Poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa obec Raslavice vyplatí
zákonnému zástupcovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu po predložení dochádzky dieťaťa po uplynutí daného mesiaca a
vyúčtovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za príslušný mesiac
prostredníctvom základnej školy a materskej školy.
3.
3. 1. Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré navštevuje materskú školu a nespĺňa podmienku
podľa bodu 4. až 6., uhrádza príspevok vo výške nákladov za riadne stravovanie takto:
a/ za dieťa v triede s celodennou prevádzkou sumou 1,37 € denne
b/ za dieťa v triede s poldennou prevádzkou sumou 1,14 € denne
3.2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu a nespĺňa
podmienku podľa bodu 7. až 9. , uhrádza príspevok vo výške nákladov
...................
a) za dieťa od 6 do 11 rokov – I. stupeň 1. finančné pásmo – ...................
b) za dieťa od 11 – do 15 rokov –II. stupeň 1. finančné pásmo – ...........................
V „ Článku 7 - Príspevok na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín „ sa dopĺňa
nový bod 4. až 9. :
4. Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré navštevuje materskú školu , v ktorej je najmenej 50%
detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi uhrádza príspevok vo
výške nákladov za riadne stravovanie takto:
a/ za dieťa v triede s celodennou prevádzkou sumou ...... € denne
b/ za dieťa v triede s poldennou prevádzkou sumou ...... € denne
5. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a ktoré žije v domácnosti ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima uhrádza príspevok vo výške nákladov za riadne stravovanie takto:
a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou vo veku 2-5 rokov, uvedené v
zozname, ktorý poskytuje ÚPSVaR a za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy 0,17 € denne,
b) za dieťa v triede s poldennou prevádzkou vo veku 2-5 rokov, uvedené v zozname,
ktorý poskytuje ÚPSVaR a za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
školy neuhrádza žiaden príspevok.
6. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a ktoré dovŕšilo šesť
rokov veku uhrádza príspevok vo výške nákladov za riadne stravovanie ..............denne , ak :

dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, podľa osobitného predpisu2)
a
- zákonný zástupca túto skutočnosť riadne a včas preukázal a vedúcej ŠJ MŠ čestným
vyhlásením , ktorého povinným obsahom je poučenie o právnych následkoch
nepravdivého vyhlásenia ......... a
- ide o dieťa, ktoré nenavštevuje materskú školu kde je najmenej 50 % detí z domácností,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; alebo o dieťa, ktoré nežije v domácnosti
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
-

7. Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré navštevuje základnú školu a ktoré žije v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima uhrádza príspevok vo výške nákladov za riadne stravovanie takto:
c) za dieťa od 6 do 11 rokov – I. stupeň 1. finančné pásmo – 1,08 € za riadne stravovanie
neuhrádza žiaden príspevok,
d) za dieťa od 11 – do 15 rokov –II. stupeň 1. finančné pásmo – 1,16 € za riadne stravovanie
neuhrádza žiaden príspevok.
8. Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré navštevuje základnú školu , v ktorej je najmenej 50%
detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi uhrádza príspevok vo
výške nákladov za riadne stravovanie takto:
a) za dieťa od 6 do 11 rokov – I. stupeň 1. finančné pásmo – ......................
b) za dieťa od 11 – do 15 rokov –II. stupeň 1. finančné pásmo – ...........................
9. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník základnej školy a ktoré dovŕšilo
šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku uhrádza príspevok vo výške nákladov za riadne
stravovanie ..............denne , ak :
- dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, podľa osobitného predpisu2)
a
- zákonný zástupca túto skutočnosť riadne a včas preukázal vedúcej ŠJ ZŠ čestným
vyhlásením, ktorého povinným obsahom je poučenie o právnych následkoch
nepravdivého vyhlásenia ......... a
- ide o dieťa, ktoré nenavštevuje základnú školu kde je najmenej 50 % detí z domácností,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; alebo o dieťa, ktoré nežije v domácnosti
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
Doterajší bod 6. v „ Článku 7 - Príspevok na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov
na nákup potravín sa označuje ako bod 10. a doterajší bod 7. sa označuje ako bod 11.
„ Článok 7 - Príspevok na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín „ časť Podmienky úhrady v školskej jedálni - sa v bode 1.,4. mení takto :
1. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy na základe podania
zápisného lístka, uhradenej stravnej jednotky v súlade s platným finančným pásmom do
10. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci a uhradením finančného
jednorazového príspevku na stravovanie vo výške 15,00 € do 31.12. daného školského
roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie dieťaťa podľa zákona1) bude
jednorazový príspevok na stravovanie zúčtovaný k 31.12. a k 30.06. školského roka.
4. Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania
dotácie 1,30 €) aj za :
V bode 4. sa vypúšťa písmeno a) . Doterajšie písemná b) až d) sa označujú ako a) až c).

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Raslaviciach dňa xx.xx.2021 , uznesením č. Xx/2021 a nadobúda účinnosť
01.09.2021.

.....................................
Marek Rakoš
starosta obce

Vyvesené dňa: 29.07.2021

……………………………..
Podpis a pečiatka

Zvesené dňa:

……………………………
Podpis a pečiatka
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________________________________________________________________________
1)

2)

zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov ( v texte VZN ako „zákon
o dotáciách“)
§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2022 –
odkaz na ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z. z.)

3)

VZN č.2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

