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Obecné zastupiteľstvo obce Pohronská Polhora v zmysle 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 zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:
I.ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo činnosťou školského zariadenia v školách
a školských zariadeniach zriadených v pôsobnosti obce Pohronská Polhora.
Článok 2
Vysvetlenie pojmov
Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo
dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo na činnosť
školského zariadenia v školách a školských zariadeniach.
Článok 3
Druhy príspevkov
Obec Pohronská Polhora určuje výšku týchto príspevkov:
a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
b) Príspevok v základnej umeleckej škole
c) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
d) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
II.ČASŤ
Výška príspevkov
Článok 4
Školský klub detí
1. V súlade s § 114 ods. 6 školského zákona sa určuje výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí na 5,- € na jedno dieťa mesačne.
2. Zníženie alebo odpustenie príspevku:
a) riaditeľ SŠ môže rozhodnúť o znížení príspevku alebo jeho odpustení, ak zákonný zástupca
žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1/,
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b) príspevok sa vráti pri prerušení vyučovania zo strany školy na viac ako tridsať dní po sebe
nasledujúcich,
c) príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v ŠKD zo závažných (najmä
zdravotných dôvodov dlhšie ako tridsať dní po sebe nasledujúcich,
d) príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti v ŠKD.

Článok 5
Materská škola
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
Podľa § 28 ods. 3 školského zákona vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za
čiastočnú úhradu.
Podľa § 28 ods. 5 školského zákona výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
určuje zriaďovateľ.
1.Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 10,- € mesačne na jedno
dieťa.
2.Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky- tzv. predškolák,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi SŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1/,
c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,
e) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, technickými
alebo inými závažnými dôvodmi dlhšie ako tridsať dní po sebe nasledujúcich,
f) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Článok 6
Základná umelecká škola
Príspevok v základnej umeleckej škole
Výška príspevku v základnej umeleckej škole sa určuje pre:
1.
a)
b)
c)

Skupinové vyučovanie:
prípravné štúdium 6,- € mesačne
základné štúdium 6,- € mesačne
štúdium pre dospelých 6,- € mesačne

2. Individuálne vyučovanie:
a) prípravné štúdium 6,- € mesačne
b) základné štúdium 6,- € mesačne
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c) štúdium pre dospelých 15,- € mesačne

Článok 7
Školská jedáleň
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania sa rovná
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 01.09.2011 v zmysle ustanovenia ods.10 §
140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského
stravovania.
7.1 Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa určujú:
a) 2.finančné pásmo pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov, ktorí nepatria medzi
predškolákov vo výške:
- desiata 0,26 €
- obed
0,64 €
- olovrant 0,22 €
Spolu : 1,12 €
b) 2.finančné pásmo pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov za obed vo výške
0,95 €
c) 2.finančné pásmo pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov za obed vo výške
1,01 €
d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni pri SŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je za každý mesiac určený príspevok na réžiu 2,00 €
paušálne za jedného stravníka mesačne, bez ohľadu, koľko dní sa v mesiaci dieťa/žiak
odstravuje/*.
e) na príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup
potravín a spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie,
f) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá,
7.1.1 Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie žiakom základných škôl za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca s účinnosťou do 31.8.2019:
a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky,
b) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom
dieťa/žiak daného zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo,
c) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup
potravín a spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie,
d) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá.
7.1.2 Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie žiakom základnej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca s účinnosťou od 1.9.2019:
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a) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom
žiak daného stravovacieho zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo,
b) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá,
c) finančnú zábezpeku do 20. augusta pred začiatkom školského roka na nákup potravín
nedotovanej stravy vo výške 30,00 € za žiaka ZŠ, pre prípad, že zákonný zástupca včas
neodhlási žiaka zo stravy v súlade s prevádzkovým poriadkom školy, na vyrovnanie
finančného rozdielu vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa a doplatku zriaďovateľa, podľa kategórie stravníkov v bode 7.1.
d) réžia sa platí na dvakrát:
1. od septembra do decembra 8 €
2. od januára do júna 12 €,
e) ročné zúčtovanie finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne 1- krát ročne, alebo podľa
jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom školskej jedálne.
7.1.3 Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy, alebo žiak základnej školy
na základe podania prihlášky na odber stravy podpísanú zákonným zástupcom. Za stravníka
zákonný zástupca uhrádza náklady uvedené v bodoch 7.1, 7.1.1 a 7.1.2.
7.1.4 V prípade neúčasti dieťaťa/ žiaka na výchovno – vzdelávacej činnosti a na vyučovaní je
zákonný zástupca povinný odhlásiť stravníka zo stravy vopred v súlade s prevádzkovým
poriadkom školskej jedálne. V prípade neodhlásenia zo stravy a neodobratej stravy bude
použitá finančná zábezpeka uvedená v bode 7.1 písm. e) a 7.1.2 písm. c) na uhradenie
nedotovanej stravnej jednotky v súlade s platným finančným pásmom. V prípade
nedostatočnej výšky finančnej zábezpeky na uhradenie nedotovanej stravnej jednotky a
neuhradenia režijných nákladov, nebude stravníkovi poskytnutá strava.
7.1.5 V prípade, že dieťa/žiak má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne
stravovanie, ktoré upravuje § 140 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) , zriaďovateľ vyplatí štátnu dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom vo výške stravnej jednotky v súlade s platným finančným pásmom v
minimálnej hodnote 1,20 € na dieťa/žiaka zákonnému zástupcovi na jeho osobný účet v
banke. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka k vyplateniu predloží zriaďovateľovi aktuálny doklad
od lekára a potvrdenie školskej jedálne, že dieťa/žiak neodoberá stravu pripravovanú v
školskej jedálni.
7.2 Prepočítanú výšku režijných nákladov s kalkuláciou každoročne k 31. 3. za
predchádzajúci kalendárny rok predkladá riaditeľ SŠ zriaďovateľovi.
7.3 Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet
školskej jedálne.
7.4 Na finančnú zábezpeku do 20. augusta príslušného kalendárneho roka na nákup potravín
nedotovanej stravy vo výške 30,00 € za dieťa, ktoré navštevuje posledný
ročník/predškolák v materskej škole.
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7.4.1. V prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravovania v súlade
s prevádzkovým poriadkom školy a dieťa sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti,
finančný rozdiel vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa a doplatku zriaďovateľa, podľa kategórie stravníkov vyplývajúcej z finančného
pásma, bude uhradená z finančnej zábezpeky predškolákov.
7.4.2. Ročné zúčtovanie finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne 1x ročne alebo podľa
jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom SŠ
/* Príspevok je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu
inventára školskej jedálne, na obnovu vybavenia a zariadenia školskej jedálne, na
rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu priestorov školskej jedálne.
7.5 Zníženie alebo odpustenie príspevku:
a) riaditeľ SŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
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 deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. 2/
Článok 8
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania
8.1 Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných osôb, ako sú osoby uvedené v § 140 odst.3
školského zákona v zariadeniach školského stravovania.
8.2 Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 1518/19 ročných.
8.3 Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka v 2.fin. pásme sa
určujú:
- obed 1,12 €
8.4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo poplatok, ktorý sa skladá z príspevku vo
výške nákladov na nákup potravín podľa predchádzajúceho ods.2. a režijných nákladov,
ktoré určí riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohronská Polhora podľa
skutočných výrobných nákladov.

__________________________________________________________________________________
1 / Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2 / Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

III.ČASŤ
Úhrada príspevkov
§9
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Úhrada príspevku v materskej škole, školskom klube detí a základnej umeleckej škole
Zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba je povinná príspevok v materskej škole,
v školskom klube detí a základnej umeleckej škole uhradiť vopred alebo najneskôr do 10. dňa
daného mesiaca (bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti) na účet SŠ
Pohronská Polhora 2153630002/5600 vedený v Prima banke. Spôsob a podmienky platieb
určujú štatutárni zástupcovia rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Pohronská Polhora a sú povinní ich zverejniť obvyklým spôsobom.
§ 10
Úhrada príspevku v zariadeniach školského stravovania
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania sa uhrádzajú
vopred do 20. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý mesiac na bankový účet
školskej jedálne (bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti) na č. účtu
SK62 5600 0000 0021 5363 4003. Spôsob a podmienky platieb určujú štatutárni zástupcovia
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohronská Polhora a sú povinní
ich zverejniť obvyklým spôsobom.
IV.ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č: VZN /2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pohronská Polhora bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva dňa ........2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

