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Obecné zastupiteľstvo Obce Pušovce na základe ust. § 140 ods. 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
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov vydáva tento
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Pušovce
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Pušovce je zriaďovateľom zariadenia materská škola a školského stravovania :
Materská škola, Pušovce 2, 082 14 Pušovce
Školská jedáleň pri MŠ, Pušovce 2, 082 14 Pušovce
(2) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
(3) Školská jedáleň podľa § 140 ods. 9 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných
nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.
(4) Podľa § 140 ods. 3 zák. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je stravníkom v
školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej
jedálni stravovať aj iné fyzické osoby .
Čl. 2
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5,00 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred splnením 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 núdzi1
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
(zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo čestné prehlásenie o rodinných
dôvodoch)
b) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

Čl. 3
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie
stravovania v školskej jedálni
(1) Výšku príspevku a príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za
poskytnutie stravovania v Školskej jedálni pri MŠ v Pušovciach zriaďovateľ určuje vo
výške nákladov na nákup potravín, ktoré sú podľa vekových kategórií v nadväznosti na
finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov nasledovne:
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Pušovce uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a podľa 1. finančného pásma nasledovne:
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Čl. 4
Určenie podmienok a úhrada mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni
(1) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 25. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci
a/ v hotovosti do pokladne Školskej jedálne pri MŠ v Pušovce, alebo
b/ bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne IBAN SK02 0200 0000 0016 6017 6057
(Bankové spojenie: VÚB, č. ú. 1660176057/0200) do poznámky uviesť meno žiaka a triedu.
(2) Potvrdenie o zaplatení doručiť vedúcej školskej jedálne najneskôr do 26. Dňa predchádzajúceho
mesiaca, inak nebude stravníkovi poskytnutá strava.
(3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa poskytuje vo
výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ,
ZŠ a odobralo stravu.

(4) Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje:
a. na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,
b. na dieťa navštevujúce ZŠ,
c. na dieťa navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, podľa osobitného predpisu
(5) Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje. Zákonný zástupca je
povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné réžijné náklady
(resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške).
(6) Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka je povinný uhradiť na začiatku školského roka kauciu vo výške
20 €, z ktorej sa bude uhrádzať strava v prípade neodhlásenia zo stravy. Na konci bude nevyčerpaná
kaucia vrátená.
(7) Neúčasť z dôvodu choroby na stravovaní stravníka je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť
dieťa/žiaka zo stravy deň vopred do 14,00 hod. osobne, alebo na telefónnom čísle: 051/ 7997743
alebo 0907 109 943 najneskôr do 7,30 hod.
(8) Ostatnú neúčasť na stravovaní stravníka ktorým je dieťa v materskej škole alebo v základnej
škole je potrebné nahlásiť- odpísať deň vopred do 14,00 hod. osobne, alebo na telefónne číslo 051/
7997743 alebo 0907 109 943.
(9) Neúčasť na stravovaní u ostatných stravníkov je potrebné nahlásiť –odpísať deň vopred do 14.00
hod. na telefónne číslo, 051/7997743.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Pušovce.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 3/2011 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 01.01.2018.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Pušovce dňa .............
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.09.2019.
V Pušovciach 19.07.2019

Ján Namešpetra
Starosta obce

