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OBEC BÁTKA
Obecné zastupiteľstvo obce Bátka sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších , § 6 ods.2 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 zmysle § 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 sa svojim uznesením č. 34./2019 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č.
5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v obci Bátka.

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Bátka

č. 5/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v obci Bátka.

§1
Úvodné ustanovenie
1.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka.
Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v
školách a v školských zariadeniach:
a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Za pobyt dieťaťa s trvalým pobytom v obci Bátka v materskej škole prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou
vo výške 5,00 EUR (polročne 25,- Eur)
Za dieťa s trvalým pobytom v obci Bátka v materskej škole prispieva obec Bátka 4,00
Eur mesačne (polročne 20,- Eur).
Za pobyt dieťaťa, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Bátka v materskej škole prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole mesačne na jedno
dieťa sumou vo výške 5,00 EUR (polročne 25,- Eur)
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:
a/ má jeden 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
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
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.
Príspevok podľa odseku 1, 4 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do
10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa –
platiteľa sa môže vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1.
2.
3.

Školský klub detí patrí do kategórie školských výchovnovzdelávacích zariadení a nie je
právnickou osobou
Školský klub detí je zriadený Základnou školou – Alapiskola Bátka.
Pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, zabezpečuje školský
klub detí nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia

4.
5.

6.

zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase
mimo vyučovania.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných
školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 4,00 EUR.
Riaditeľka (Zriaďovateľ) základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže
podľa zákona 245/2008 § 114 ods. 4, rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 3, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca podľa zák. č.
245/2008 §114 ods.3.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1.

2.
3.

4.

Podľa ods.8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení a po
súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné
fyzické osoby.
Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú
kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka
práce.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

Materská
Cena
škola
potravín
desiata obed olovrant
(stravníci od
hradená
2-6 rokov)
rodičom
€

5.

0,34

0,80

0,23

1,37

Režijné
náklady

0,48

Dotácia
1,20

Úhrada
rodiča
spolu
0,65

Cudzí stravníci a zamestnanci MŠ Bátka uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín
na jedno jedlo v sume 1,26 € aj režijné náklady vo výške minimálne 1,74 € najviac však
vo výške preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť
minimálnu výšku réžie na základe nákladov na vyhotovenie jedného hlavného jedla
podľa osobitného predpisu. Režijné náklady sa prepočítavajú ročne z nákladov za
predchádzajúci rok.

Cudzí stravníci
a zamestnanci MŠ
€

Cena potravín hradená
zamestnancom a cudzím
stravníkom
1,26

Základná
škola
(obed/deň)
II. pásmo

Obed (Eur)

Príspevok na
režijné náklady
1,74

Príspevok
rodiča na
režijné
náklady

Dotácia

3,00

Úhrada rodiča spolu

Stravníci
od 6-11 1,15
rokov

0,12

1,20

0,07

Stravníci
od 11-15 1,23
rokov

0,12

1,20

0,15

6.
7.

8.

9.

Úhrada stravy
cudzí stravníci a
zamestnanci

V ZŠ Bátka zákonný zástupca uhrádza na desiatu na jedného stravníka 0,50 € na deň.
Podmienky prihlásenia a odhlásenia stravníka sú upravené v bode č. 9.
V ZŠ Bátka zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa §1 ods.1 písm. b) a c) a §1 ods.2 písm. b) a c) v rovnakej hodnote finančných
nákladov na potraviny ako pre vekovú skupinu 15 až 19-ročných v sume 1,26 € a režijné
náklady na vyhotovenie jedného hlavného jedla. Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a
nápojov (ďalej len režijné náklady) v zariadeniach školského stravovania s právnou
subjektivitou pre zamestnancov a cudzích stravníkov určí riaditeľ školy.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa schváleného
finančného pásma za poskytnutie stravy a režijné náklady sú povinní rodičia uhrádzať
podľa podmienok , ktoré si školy upravia vnútorným predpisom po prerokovaní so
zástupcami rodičov.
Povinnosťou stravníkov je prihlásiť sa a odhlásiť sa zo stravovania vopred v príslušnej
školskej jedálni. Konkrétne podmienky a spôsob odhlasovania si školy upravia
vnútorným predpisom po prerokovaní so zástupcami rodičov.
§5
Záverečné ustanovenia

1.

2.

Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi
príslušných škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté
osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov na
školách.
Návrh VZN č. 5/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke
obce na dobu 15 dní od 30.07.2019 do 13.08.2019

3.
4.
5.
6.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ v Bátke dňa 13. 08. 2019
uznesením č. 34/2019
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2019
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší a stráca účinnosť VZN č. 5/2016, VZN
č. 4/2017, VZN č. 6/2017.
VZN č. 5/2019 je prístupné na Obecnom úrade v Bátke a zverejnené na internetovej
stránke obce.

Peter H e n c z
starosta obce Bátka

