VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LIPTOVSKÁ PORÚBKA
č. 2/2022
o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v
zmysle § 28 ods. 5 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku,
ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný
zástupca“) na jedno dieťa:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11,00 €
2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza v hotovosti do pokladnice zriaďovateľa alebo
bezhotovostným prevodom na účet v Prima banke Slovensko a.s. , číslo účtu:
IBAN: SK75 5600 0000 0016 0291 2001
vopred do 10. dňa v mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školského zariadenia doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
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Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť okrem detí aj zamestnanci obce. So súhlasom
zriaďovateľa, bez zámeru tvorby zisku a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v nej stravovať aj iné fyzické osoby – cudzí stravníci.
2) Za stravovanie stravníka v školskej jedálni prispieva stravník alebo zákonný zástupca
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni mesačne vo výške súčtu
nákladov na:
a) na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky rozpätia finančných pásiem určených Ministerstvom
školstva SR podľa pásma č. 3
b) a režijných nákladov
nasledovne za jedno dieťa:
Podľa pásma č. 3:
stravníci
od 2-6
rokov

Cena potravín
desia- obed
ta

olovrant

denná
poldenná

0,38
0,38

0,26
-

0,90
0,90

Réžia

Spolu
/ deň

Spolu
/
mesiac

Úhrada
zákonného
zástupcu
bez dotácie

Dotácia
HN/
mesiac

Úhrada
zákonného
zástupcu
s nárokom
na dotáciu

0,30
0,30

1,84
1,58

36,80
29,60

36,80
29,60

26,00
26,00

10,80
3,40

Obed

Cena
potravín

réžia

spolu za
deň

zamestnanci
cudzí stravníci

1,41
1,41

3,09
3,09

4,50
4,50

3) Podmienkou poskytnutia dotácie na zabezpečenie obeda (ďalej len stravy) v súlade so
zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v z.n.p. je, že:
a) sa dieťa musí zúčastniť výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole
b) strava musí byť odobratá
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy do 8,00 h príslušného dňa, alebo do 15,00
h predchádzajúceho dňa, bude hodnota celej stravy hradená zákonným zástupcom
dieťaťa ( rodičom) – v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká a stravník si môže obed
odobrať do obedára.
4) Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť dotácia na
stravu dieťaťa, ktoré je zo zdravotných dôvodov odkázané na diétne stravovanie vyplatená.
Zákonný zástupca musí predložiť materskej škole žiadosť, ktorej prílohou je lekárske
potvrdenie od lekára - špecialistu.

5) Príspevok podľa odseku 2 sa uhrádza v hotovosti v pokladnici obce alebo bezhotovostne
na bežný účet v Prima banke Slovensko a.s., číslo účtu:
IBAN: SK17 5600 0000 0016 0291 4015
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vopred do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Vyúčtovanie preddavkov - príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa vykonáva k 30. júnu a 31. decembru na
základe skutočne odobratej stravy.
6) U zamestnancov obce pracujúcich v materskej škole sa akceptuje úprava príspevku podľa
§ 152 Zákonníka práce.

1)
2)

3)
4)

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v Čl.1
tohto nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Liptovská Porúbka sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke dňa 19.04.2022 v hlasovaní 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Porúbka č. 2./2022 nadobúda
účinnosť od 01.06.2022
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť VZN Obce
Liptovská Porúbka č. 11/2020 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská
Porúbka.

Mgr. Jana Gazdičová
starostka

Návrh VZN bol podľa § 6 ods.3 zák.č. 369/1990 Zb. zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce od 04.04.2022 -19.04.2022
VZN bolo podľa §6, ods.8 zák.č. 369/1990 Zb. zverejnené na úradnej tabuli aj na webovom sídle
obce od 26.04.2022
.
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