Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica
č. 1/2021
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl a školských
zariadení na území obce Jablonica
Obec Jablonica, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 28 ods. 5, § 140 ods. 10, § 114
ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce (ďalej len „VZN“) obec Jablonica určuje
a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v v materskej škole zriadenej obcou Jablonica,
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Jablonica.
§2
Výška príspevku v Materskej škole Jablonica
1.) Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole Jablonica na jedno dieťa sa určuje vo výške 15 €.
2.) V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona sa príspevok podľa ods. 1 tohto paragrafu neuhrádza
za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží materskej škole doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zák. č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3.) V zmysle § 28 ods. 7 školského zákona sa príspevok podľa ods. 1 tohto paragrafu neuhrádza
na základe rozhodnutia obce Jablonica za dieťa

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

po sebe
dôvodov
prerušená
dôvodmi,

4.) Príspevok podľa odseku 1 tohto paragrafu je zákonný zástupca povinný uhradiť vopred do
desiateho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne materskej
školy.
§3
Výška príspevku v Školskom klube detí pri ZŠ Jablonica
1.) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na jedného
žiaka sa určuje vo výške 10 €.
2.) Príspevok podľa odseku 1 tohto paragrafu je zákonný zástupca povinný uhradiť vopred do
dvadsiateho dňa predchádzajúceho mesiaca v hotovosti do pokladne základnej školy, alebo
prevodom na účet č. SK43 0200 0000 0016 9770 6656, od variabilným symbolom v číselnom
tvare „mesiac a rok“ (napr. september 2021 bude VS „092021“)
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, dotácia na stravu, výška príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri ZŠ Jablonica
1.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
vo
výške
nákladov
na
nákup
potravín
podľa
vekových
kategórií stravníkov nasledovne:
1. finančné pásmo
Materská škola

Desiata (€)

Obed (€)

Olovrant (€)

Spolu (€)

stravníci od 2 – 6 rokov

0,34

0,80

0,23

1,37

poldenný poplatok za stravu *1

0,34

0,80

-

1,14

stravníci od 6 – 11 rokov

-

1,08

-

1,08

stravníci od 11 – 15 rokov

-

1,16

-

1,16

Základná škola

*1 poldenný poplatok za stravu = pre deti, ktoré v škôlke nespia a neolovrantujú
Poplatky podľa tohto odseku budú splatné do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca.

2.) Všetky formy nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sú
poskytované v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3.) Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné od 6:00 do 14:00 hod. deň vopred,
osobne u vedúcej školskej jedálne, prípadne telefonicky, alebo formou SMS na telefónnom
čísle 0911 994 993 prípadne mailom na skolskajedalenjablonica@gmail.com. Odhlásenie zo
stravy cez víkend je možné len formou SMS, alebo mailu. V neočakávaných prípadoch
(napríklad pri náhlom ochorení) je možné dieťa odhlásiť do 6:30 hod. daného dňa, avšak iba
v prvý deň ochorenia.
4.) V prípade ak dieťa nie je včas odhlásené z odberu stravy, alebo v prípade neodobrania
objednanej stravy, je zákonný zástupca dieťaťa, povinný uhradiť plnú úhradu stravy, podľa
finančného pásma stravovacieho zariadenia (viď tabuľka v odseku 1). V prípade, ak rodič
nestihne dieťa včas odhlásiť z objektívnych, preukázateľných dôvodov a takéto dieťa sa
nezúčastní vyučovacieho procesu, môže si rodič, resp. ním určená osoba vyzdvihnúť obed do
čistých obedárov zo zadnej strany školskej jedálne v čase od 11:00 do 11:20 hod. po ohlásení
sa na telefónne číslo 0911 994 993 - vedúcej školskej jedálne. Uvedená možnosť sa týka len
v prvý deň neodhlásenia podľa odseku 3) tohto nariadenia.
5.) V zmysle § 6 VZN obce Jablonica č. 2/2021 výška príspevku na režijné náklady v zariadení
školského stravovania (ďalej len „školská jedáleň“), ktorej zriaďovateľom je obec Jablonica, je
určená v sume 5 € /mesiac/žiak, resp. zamestnanec školy, ktorý sa stravuje v zariadení školskej
jedálne, a bude splatný do 20-teho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Povinnosť
úhrady režijných nákladov sa nevzťahuje na stravníkov, uvedených v § 4 ods. 2 tohto
nariadenia. Príspevok na režijné náklady sa neuhrádza za dieťa, resp. zamestnanca školy,
ktorému v sledovanom období, ktorým je kalendárny mesiac, nebolo poskytnuté ani jedno
jedlo.

6.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným
fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho Úradu verejného
zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín podľa 1. finančného pásma ako pre vekovú kategóriu 15-19 ročných stravníkov a
náklady na výrobu jedného jedla v zmysle príslušného vnútorného predpisu Základnej školy
Jablonica a v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenie
1.) Nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatní predložením potvrdenia
o poberaní dávok v hmotnej núdzi alebo príjmu najviac vo výške životného minima (§ 4 ods. 3
písm. b) Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, alebo čestným prehlásením

o neuplatnení nároku ani jedného člena domácnosti na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce
s daňovníkom v domácnosti (§ 4 ods. 3 písm. c) Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov).
2.) Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy, alebo
školského zariadenia zriaďovateľovi.
3.) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov
škôl a školských zariadení na území obce Jablonica v znení neskorších dodatkov.
4.) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na svojom zasadnutí dňa 25. 08.
2021 uznesením č. 45/2021.
5.) Toto VZN bolo vyvesené dňa 26. 08. 2021 a nadobúda účinnosť dňom 1.9. 2021
v súlade s § 6 ods. 8 posledná veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Vyvesené dňa:

26. 08. 2021

Zvesené dňa:

10. 09. 2021

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

