OBEC RASLAVICE

ÚPLNÉ ZNENIE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2021
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
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 zo dňa 16.8.2021

VZN schválené:
VZN platné vyvesením na úradnej tabuli obce:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

16.08.2021
17.08.2021
01.09.2021

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , 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, 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 úplné
znenie
Všeobecne záväzného nariadenia ,
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
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca)
navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice v súlade
so zákonom c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy;
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí;
3. Určenie výšky príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so
štúdiom v základnej umeleckej škole (iba Raslavice);
4. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra
voľného času zriadeného pri ZŠ Raslavice
5. Určenie výšky príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup
potravín
Článok 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:
- sumou 8,00 eur. v celodennej prevádzke,
6,00 eur. v poldennej prevádzke,
15,00 eur. ktoré nedovŕšilo 3 roky
Pranie posteľnej bielizne a hygienických potrieb na základe dohody Rady školy
a rodičov za preukázateľné náklady spojené s týmto úkonom.

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma l 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 podľa
.
osobitného predpisu1,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich
kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
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.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 4
Príspevok v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
- prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- prípravné štúdium v hudobnom odbore
- základné štúdium v skupinovom vyučovaní
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- základné štúdium v hudobnom odbore
- rozšírené štúdium v skupinovom vyučovaní
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- rozšírené štúdium v hudobnom odbore
- druhý odbor - skupinové vyučovanie
- druhý hlavný predmet (individuálne vyučovanie)
b) dospelá osoba mesačne sumou:
- štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní do 25 rokov
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- štúdium pre dospelých v hudobnom odbore do 25 rokov
- štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní nad 25 rokov
(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)
- štúdium pre dospelých v hudobnom odbore nad 25 rokov

4,00 eur
6,00 eur
5,00 eur
7,00 eur
7,00 eur
10,00 eur
10,00 eur
30,00 eur

10,00 eur
15,00 eur
30,00 eur
45,00 eur

2. Príspevky podľa čl. 4 ods.1 sa uhrádzajú vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok podľa čl. 4 ods. 1 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa školy a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu deti
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 eur.
2.

Príspevok sa oslobodí, ak to zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu .
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3. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej
činnosti
1.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času pri ZŠ
v Raslaviciach prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 0,50 eur.

2. Príspevok sa odpúšťa, ak a to zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu2,
3. Žiadosť o odpustenie poplatkov predloží žiadateľ riaditeľovi školy alebo riaditeľovi
školského zariadenia.
4.

Tento príspevok sa uhrádza za daný kalendárny mesiac do 20. dňa v kalendárnom
mesiaci.

5.

Spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.
Článok 7
Príspevok na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín

1. Školská jedáleň poskytuje riadne stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa
určuje podľa Finančných pásiem platných od 01.09.2019 na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
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 1,30 € na každý deň, v ktorom sa
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
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 1,08 € denne
b) za dieťa od 11 – do 15 rokov –II. stupeň 1. finančné pásmo – 1,16 € denne

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 1,37 € denne
b/)za dieťa v triede s poldennou prevádzkou sumou 1,14 € 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 0,07 € denne,
b) za dieťa v triede s poldennou prevádzkou vo veku 2-5 rokov, 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 1,37 € 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:
a) za dieťa od 6 do 11 rokov – I. stupeň 1. finančné pásmo – 1,08 € za riadne stravovanie
b) za dieťa od 11 – do 15 rokov –II. stupeň 1. finančné pásmo – 1,16 € za riadne stravovanie
8. 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 1,16 € 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 do 10.08. preukázal vedúcej ŠJ ZŠ čestným
vyhlásením, ktorého povinným obsahom je poučenie o právnych následkoch nepravdivého
vyhlásenia .
9. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania .
a) Výroba jedál pre dospelých stravníkov ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, CVČ, ZUŠ sa zabezpečuje podľa
finančného pásma stanoveného MŠVVaŠ SR pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných
b) Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo
výške 1,26 € a režijné náklady vo výške 1,54 €.
c) Dospelý
stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá
z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
d) Stravovanie zamestnancov obce sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce.
Zamestnanec má nárok na jeden obed denne.
Hodnota obeda sa stanovuje na
sumu 2,80 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 0,90 €, príspevok zo
sociálneho fondu je vo výške 0,36 €
a zamestnávateľ prispieva sumou 1,54 €
(55% z hodnoty stravy).

10. Cena obeda pre zariadenia v obciach z mikroregiónu Sekčov-Topľa, ako aj žiakov
školských zariadení z obcí mikroregiónu Sekčov-Topľa sa určuje podľa vzájomných
dohodnutých zmluvných podmienok.
Podmienky úhrady v školskej jedálni
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. V prípade neúčastí na vyučovaní je zákonný zástupca dieťaťa
povinný túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ a MŠ do 07:30 hod. v daný deň a v prvý deň choroby
obed prevziať do jednorazového obalu za poplatok 0,20€. V prípade neúčastí detí , ktorým sa
poskytuje dotácia na stravu ( 1,30€) obed nebude vydaný

2. Úhrada poplatkov sa realizuje na účet. Poplatky sa uhrádzajú do 10. dňa kalendárneho
mesiaca za ktorý sa príspevok uhrádza,

3. Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie
1,30 €) aj za :
a) odobratú stravu v danom stravovacom
dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil
vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr
do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy
v školskej jedálni v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa
na vyučovaní
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil
vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr
do 14,00 hod. v danom stravovacom dni pracovného dňa z poskytovania stravy
v školskej jedálni,
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak zúčastnil
vyučovania v základnej škole a žiak z rôznych dôvodov neodobral obed.
d) z obedu sa dá vyhlásiť v predchádzajúci deň do 14:00 hod. u vedúcej ŠJ
5. Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa/žiaka budú určené v zápisnom lístku stravníka (možnosť prevzatia osobne
u vedúcich
ŠJ
alebo
si
stiahnuť
z internetovej
stránky
obce
Raslavice
(www.raslavice.sk) a z internetovej stránky
ZŠ v Raslaviciach (www.zsraslavice.edupage.org).

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Príspevky je možné uhradiť vopred vo viacerých mesačných splátkach. Spôsob úhrady

jednotlivých príspevkov určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Raslaviciach dňa 16.8.2021 , uznesením č. 49/2021 a nadobúda účinnosť 01.09.2021

V Raslaviciach 16.8.2021
.....................................
Marek Rakoš
starosta obce

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.)

