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úradná pečiatka s erbom

Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9,10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ust. § 6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a toto

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 7/2020
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu detí/žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, na čiastočnú úhradu
výdavkov na činnosť školského klubu detí, a na čiastočnú úhradu výdavkov
v školských jedálňach, ktorých zriaďovateľom je
obec Bracovce
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Bracovce od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých a to:
I. Článok Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonného zástupcu dieťaťa
II. Článok Príspevok v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) od zákonného zástupcu žiaka
III. Článok Príspevok v školskej jedálni
(ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka/dospelých stravníkov
IV. Článok Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni na prípravu hlavného a
doplnkového jedla
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačných príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Bracovce od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých.

Čl. 1
Príspevok v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonného zástupcu dieťaťa
1.1 Vzdelávanie v materských školách sa podľa § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
1.2 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy v Základnej škole s materskou školou Bracovce je 10 € (slovom: desať eur) za jedno dieťa
mesačne. (ďalej len „príspevok“). Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci na účet právneho subjektu materskej školy.

1.3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
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
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z
dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
1.4 Prípady, kedy sa príspevok neuhrádza určuje platná právna úprava.

Čl. 2
Príspevok v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) od zákonného zástupcu žiaka
2.1 V súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie
uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
3.2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí pri ZŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bracovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych
subjektoch určených nasledovne: 3,00 eur
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho subjektu, pri
ktorom je školský klub zriadený.

Čl. 3
Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých
stravníkov
3.1 V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školských
jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s ods. 11 § 140 uvedeného zákona MŠ
SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné jedlo
podľa vekových kategórií.
3.2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa/žiaka alebo dospelý stravník vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je uvedený v prílohe č. 1 pre
jednotlivé vekové kategórie stravníkov.
Príspevky sa uhrádzajú do konca mesiaca, vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ a MŠ.
3.3. Príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne, ak zákonný zástupca neplnoletého
dieťaťa/žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ÚPSVaR dieťa/žiaka zaradí do zoznamu na
poberanie dotácií v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny č. 544 z 8.12.2010 §4 ods. 11. Výška poplatku sa znižuje o schválenú dotáciu.
3.4 Aktuálna výška poplatku podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla s
dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s ods. 10 §140
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa určí rozhodnutím starostu obce.
3. 5 Obec prispieva na stravovanie v školskej jedálni na 1 jedlo denne občanovi obce Bracovce, ktorý
dovŕšil dôchodkový vek, a je poberateľom starobného dôchodku príspevok vo výške 0,50 eur.

Podmienkou schválenia tohto príspevku sú uhradené poplatky a dane v termíne, ktorý je stanovený
v rozhodnutí. Žiadateľ o tento príspevok predloží žiadosť o príspevok s prílohou potvrdenia o poberaní
starobného dôchodku.
3.6
Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť deň vopred, do 14.00 hod. osobne
v školskej jedálni, príp. na tel. čísle +421 56 688 85 95. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa
zohľadní v najbližšom mesiaci.
Čl. 4
Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) na prípravu hlavného a
doplnkového jedla
4.1 V súlade s ods. 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na režijné náklady určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením
4. 2 Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej
jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry
stolovania.
4.3 Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý vo výške:
- 4 eur/ mesiac v MŠ
- 4 eur/ mesiac v ZŠ
- 1,45 eur za 1 hlavné jedlo dospelých
- 1,20 eur za 1 hlavné jedlo pre cudzích žiakov ZŠ
4. 4 Príspevok na réžiu platia aj stravníci v hmotnej núdzi.
4.5 Príspevok na režijné náklady sa uhrádza do konca mesiaca vopred za celý nasledujúci mesiac
spolu s príspevkom na nákup potravín.

Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
5.1 Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Bracovce.
5.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo
14.12.2020.

Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce dňa

5.3 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.
5.4 Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Bracovce č. 3/2019 o určení výšky
mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, a na čiastočnú úhradu nákladov v
školských jedálňach, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce zo dňa 30. 11. 2018.
V Bracovciach dňa 15.12.2020
.....................…...............…
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

