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Obecné zastupite stvo obce Tvarožná vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 2 zákona . 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5,
§ 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE
NARIADENIE
o ur ení výšky príspevku na innos školy a školského zariadenia

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ur uje výšku mesa ného príspevku, ktorý je povinný
uhrádza rodi alebo iná fyzická osoba než rodi , ktorá má die a zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( alej len
„zákonný zástupca“) na jedno die a alebo jedného žiaka
a) za pobyt die a a v materskej škole,
b) na iasto nú úradu nákladov na innosti školského klubu detí,
c) na iasto nú úradu nákladov v školskej jedálni.

§2
Výška mesa ného príspevku za pobyt die a a v materskej škole
1) Za pobyt die a a v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
iasto nú úhradu výdavkov materskej školy mesa ne na jedno die a staršie ako 3 roky sumou
10,00 € pri celodennom pobyte die a a v materskej škole a 5,00 € pri doobed ajšom pobyte
die a a v materskej škole.
2) Za pobyt die a a v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
iasto nú úhradu výdavkov materskej školy mesa ne na jedno die a mladšie ako 3 roky
sumou 20,00 €.
3) Príspevok za pobyt die a a v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy do posledného d a v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§3
Výška mesa ného príspevku na iasto nú úhradu nákladov
na innosti školského klubu detí
1) Na iasto nú úhradu nákladov spojených s innos ou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesa ne sumou 2 €.
2) Príspevok na iasto nú úhradu nákladov na innosti školského klubu detí zákonný
zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy do 15. d a v príslušnom kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§4
Výška príspevku
na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Príspevok na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálne uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín pod a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporú ané výživové dávky a rozpätia finan ných pásiem zverejnené Ministerstvom
školstva SR na internetovej stránke: - 1.pásmo.
a) materská škola: stravníci –deti materskej školy – desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant
0,23 € spolu 1,37 €,
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov – obed 1,08 €.
c) dospelí: obed 1,26 €.

2) Príspevok na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza
bezhotovostným prevodom na potravinový ú et . SK58 0200 0000 0016 6747 5754, vedený
vo VÚB, Kežmarok, do 25. d a v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, nasledovne:
a) pre deti predškolského veku, ktorým je priznaná dotácia štátu na stravovanie vo výške
1,20 € na de , je výška paušálnej sumy stravného na mesiac 3,40 € (20 dní x 0,17 €),
b) pre deti MŠ pri celodennom pobyte , ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie, je
výška paušálnej sumy stravného na mesiac 27,40 € (20 dní x 1,37 €),
c) pre deti MŠ pri doobed ajšom pobyte, ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie, je
výška paušálnej sumy stravného na mesiac 22,80 € (20 dní x 1,14 €),
d) pre žiakov ZŠ je výška paušálnej sumy stravného na mesiac 0 €.
3) Vyú tovanie platieb stravného sa bude realizova v mesiaci júl daného kalendárneho
roka. Preplatok stravníkov sa vyplatí zákonným zástupcom prevodom na ú et, z ktorého
hradili preplatky.

§5
Závere né ustanovenia
1) Príspevok ur ený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v § 2
až § 4 tohto nariadenia uhradi aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2) Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Tvarožná . 3/2015
o ur ení výšky príspevku na innos školy a školského zariadenia.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie . 2/2019 schválilo obecné zastupite stvo obce
Tvarožná na svojom zasadnutí d a 12.6.2019 uznesením . 19/2019
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d a 1.9.2019.

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

