OBEC BLATNÉ

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 01/2019
O VÝŠKE MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH
OBCOU BLATNÉ A O PODMIENKACH NA PRIJATIE DETÍ DO MŠ V
BLATNOM

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 11.06.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 27.06.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27.06.2019
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 19.06.2019
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Blatné : 27.06.2019
Uznesením č. 81/2019 zo dňa 27.06.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Blatné dňa: 02.07.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa: 17.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Blatné č. 01/2019
o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a
školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí
do MŠ v Blatnom

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa určuje
a) výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Blatné,
b) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Blatné,
c) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Blatné,

(2)
(3)

Týmto VZN sa ďalej určujú podmienky úhrady príspevkov uvedených v odseku 1.
Toto VZN sa vzťahuje na školské zariadenia – materskú školu, školský klub detí a
školskú jedáleň, ktorých zriaďovateľom je obec Blatné.

DRUHÁ ČASŤ
Príspevky na úhradu nákladov
§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1)

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa určuje mesačne na jedno dieťa:
- 15,-€ pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí majú trvalý pobyt v obci
- 40,-€ pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

(2)

Príspevok podľa § 2 ods. 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci poštovým poukazom alebo bankovým prevodom na účet obce
Blatné.

(3) Príspevok podľa § 2 ods. 1 sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným

spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných
dôvodoch)
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných školských prázdnin alebo pri prerušení
prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť.
c) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

§3
Príspevok na činnosť školského klubu detí
(1)

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
zriadeného obcou Blatné sa určuje na 12,-€ mesačne na jedno dieťa.

(2)

Príspevok podľa § 3 ods. 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca riaditeľovi základnej školy, pri ktorej je školský klub detí zriadený.

§4
Oslobodenie od uhrádzania príspevku za pobyt v školskom klube detí
(1)

Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke hmotnej núdzi ( zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

§5
Príspevok na náklady v školskej jedálni
(1)

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni zriadenej obcou Blatné
sa určuje nasledovne:
Materská škola - stravníci od 2 – 6 rokov
Denná stravov. jednotka

Desiata

Finanč. náklady na nákup potravín,
vrátane režijných nákladov
0,34 + 0,20 €

Desiata + Obed
Celý deň

Spolu v €
0,54 €

0,54 + 0,80 €

1,34 €

0,54+0,80+0,23 €

1,57 €

Základná škola
Finanč. nákl. na nákup
potravín, + režijné nákl.

Typ stravníka
stravníci od 6 – 11 rokov –
stupeň / 1 – 4. ročník

I.

stravníci od 12 – 15 rokov – II.
stupeň / 5. – 9. ročník

Spolu v €

1,08 + 0,20€

1,28 €

1,16 + 0,20€

1,36 €

(2)

Príspevok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovým poukazom alebo bankovým
prevodom na účet obce Blatné.

§6
Príspevky za stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach
školského stravovania
(1)
(2)

(3)

Hodnota stravnej jednotky pre dospelého stravníka je súčet nákladov na nákup potravín
určenej v ods. 2 a režijných nákladov.
Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov 15 – 18/19 – ročných. Výška nákladov na nákup potravín pre
dospelých stravníkov sa určuje nasledovne:
Rozpis finančnej hodnoty (v €) hlavného jedla dospelých stravníkov ŠJ pri MŠ
Typ stravníka

Finanč. náklady na nákup
potravín, + režijné náklady

Spolu v €

Zamestnanci škôl, šk.
zariadení a zriaďovateľa

1,26 + 1,46€

2,72 €

Cudzí stravníci

1,26 + 1,46 €

2,72 €

(4)

Úhrada za výrobu jedál a nápojov pre dospelých stravníkov, ktorí
a) sú zamestnancami škôl a školských zariadení alebo zriaďovateľa (ak ide
o neprávne subjekty ) sa realizuje podľa Zákonníka práce,
b) nie sú zamestnancami podľa písm. a) tzv. cudzí stravníci, sa realizuje v plnej
výške, t.j. vo výške nákladov na stravnú jednotku (nákup potravín a režijné
náklady),

(5)

Výšku režijných nákladov na jedno jedlo určuje zriaďovateľ školského zariadenia, ak ide
o zariadenie bez právnej subjektivity.

§7
Povinnosti zákonných zástupcov stravníkov
(1)

(2)

Zákonný zástupca pre prípad neprítomnosti na výchovnovzdelávacej činnosti má
povinnosť odhlasovať stravníka zo stravy najneskôr do 7:00 hod. ráno v daný deň
v školskej jedálni.
Pri nesplnení povinnosti podľa ods. 1 má zákonný zástupca stravníka povinnosť
uhradiť náklady na nákup potravín a náklady na réžiu podľa §5 ods. 1 tohto VZN.

TRETIA ČASŤ
Podmienky prijatia do MŠ
§8
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Prijímanie detí sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa a účasť na zápise do MŠ v stanovenom termíne (spravidla v mesiaci máj
príslušného kalendárneho roku). Rozhodnutie o prijatí bude oznámené do 30.06.
Vek dieťaťa pre prijatie do MŠ je tri roky. Dobrý zdravotný stav dieťaťa, umožňujúci
dochádzku do materskej školy
Zvládnuté základné seba obslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie,
obúvanie…)
Dieťa bude zapojené do školského stravovania minimálne na hlavné jedlo dňa
Deti rodičov, ktorí sú nezamestnaní alebo sú s druhým dieťaťom na materskej
a rodičovskej dovolenke môže riaditeľka materskej školy prijať iba v prípade, že nie je
naplnená kapacita materskej školy

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

(2)

(3)

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia VZN na úradnej
tabuli. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 02/2018 o výške
mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí do MŠ zo dňa 26.07.2018.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom prerokovalo toto všeobecne záväzné nariadenie na
zasadnutí dňa 27.06.2019 a schválilo ho uznesením č. 81/2019 – Z.

V Blatnom, dňa 01.07.2019

v. r.
..............................................................................
Rastislav Pero
Starosta Obce Blatné

Vyvesené 02.07.2019

