Všeobecne záväzné nariadenie Obec Rajecká Lesná
O určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a § 140
ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 6 ods. 24 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 sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1 Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (Ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob
jeho platby, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Rajecká Lesná. Účelom príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov je čiastočná úhrada
nákladov škôl a školských zariadení, spojených s umiestnením alebo stravovaním detí a žiakov.
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami školský klub
detí, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3. Výšku stanoveného príspevku v materských školách zverejní riaditeľ materskej školy. Výšku
stanoveného príspevku v školských zariadeniach zverejní riaditeľ základnej školy, ktorého je
školské zariadenie súčasťou. Zverejnenie príspevku podľa prechádzajúcej vety sa vykoná na
verejne prístupnom mieste v škole alebo školskom zariadení.
Čl. 2 Materská škola
1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vo výške:
a) 10 € mesačne na jedno nezaopatrené dieťa,
b) v čase letných prázdnin, v mesiaci júl, zákonný zástupca uhrádza za jedno dieťa
príspevok vo výške 40 €.
2. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v čase letných
prázdnin posledný pracovný deň príslušného školského roka.
3. Minimálny počet detí na prázdninovú činnosť je 15 detí, na základe záväzného prihlásenia
rodičov.
4. Príspevok podľa ods. 1. sa neuhrádza za dieťa:
a)
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
b)
ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
c)
je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
5. Príspevok podľa ods. 1. na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a)
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b)
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo počas
prerušenia prevádzky materskej školy, ktoré bolo zapríčinené zriaďovateľom
alebo iným i závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
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Čl. 3 Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou
činnosťou školského klubu detí v základnej škole uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške
7 € pre jedno nezaopatrené dieťa.
2. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Počas dochádzky žiaka do školského klubu detí v čase letných prázdnin zákonný zástupca
žiaka uhrádza príspevok 2 €/deň.
4. Do školského klubu detí sa žiaci prihlasujú na nový školský rok, v mesiaci jún a žiaci
nastupujúci do 1. ročníka pri zápise do základnej školy.
Čl. 4 Školská jedáleň
1. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej len „stravné“) a z
príspevku na režijné náklady (ďalej len „réžia“).
2. Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov
a sú stanovené Ministerstvom školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) v troch pásmach.
3. Výška príspevku na réžiu:
a) je 0,30 € na jedno jedlo pre žiaka základnej školy
b) 0,30 € na jednu stravnú jednotku (desiata, obed, olovrant) v materskej škole.
4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na čiastočnú úhradu režijných
nákladov na jedno hlavné jedlo je nasledovný:

Ukazovateľ

Finančný limit na nákup
potravín - 3. finančné
pásmo

Čiastočná
úhrada
režijných
nákladov

Dotácia na
podporu
výchovy k
stravovacím
návykom
dieťaťa

Úhrada
zákonného
zástupcu
alebo
dospelého
stravníka

Desiata Obed Olovrant
Materská škola stravník - dieťa
MŠ (stravník od
2 do 5 rokov)
Materská škola stravník - dieťa
MŠ (hmotná
núdza, životné
minimum)
Materská škola stravník - dieťa
MŠ (stravník od
2 do 5 rokov) –
letné prázdniny
Materská škola stravník - dieťa
MŠ (hmotná
núdza, životné
minimum) – letné
prázdniny

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,30 €

-

1,84 €

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,30 €

1,30 €

0,54 €

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,50 €

-

2,04 €

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,50 €

1,30 €

0,74 €
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Základná škola stravník žiak od
6 - 11 rokov
Základná škola stravník žiak od
6 - 11 rokov;
hmotná núdza,
životné
minimum)
Základná škola stravník žiak od
11 - 15 rokov
Základná škola stravník žiak od
11 - 15 rokov;
hmotná núdza,
životné
minimum)

-

1,21 €

-

0,30 €

-

1,51 €

-

1,21 €

-

0,30 €

1,30 €

0,21 €

-

1,30 €

-

0,30 €

-

1,60 €

-

1,30 €

-

0,30 €

1,30 €

0,30 €

5. Pre zamestnancov školy sa vypočíta výška príspevku zo skutočných nákladov potrebných na
prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľka školy.
6. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
7. Príspevok na nákup potravín v školskej jedálni pri materskej škole a základnej škole sa
uhrádza prostredníctvom poštovej poukážky, alebo bankovým prevodom na účet školskej
jedálne.
8. Príspevok podľa ods. 4. tohto článku je znížený o výšku poskytnutej dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (ďalej len „dotácia“), ak
ide o dieťa, ktoré:
a) navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo základnej
škole je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
b) navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej je príjem najviac vo výške životného
minima.
9. Dotácia v sume 1,30 € je poskytovaná na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu;
za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje
bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu,
že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, vyplatí zriaďovateľ zákonnému
zástupcovi alebo fyzickej osobe, ktorej je žiak zverený do starostlivosti rozhodnutím súdu;
zákonnému zástupcovi alebo fyzickej osobe dieťaťa materskej školy, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu, bankovým prevodom/v hotovosti v pokladni Obce Rajecká
Lesná za príslušný kalendárny mesiac v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
10. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy je povinný uhradiť
rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
11. Obed do obedárov sa vydáva iba v prvý deň choroby a rodič ho zaplatí v plnej výške.
12. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu je povinný odhlásiť svoje dieťa
zo stravy v školskej jedálni najneskôr do 7:30 hodiny ráno na t. č. +421 910 522 110.
13. Zákonný zástupca žiaka základnej školy je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy v školskej
jedálni základnej školy v ten deň najneskôr do 7:00 hodiny ráno na t. č. +421 910 522 110.
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14. V prípade, že zákonný zástupca neodhlási v termíne stanovenom ods. 12. a 13. tohto článku
zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa vzťahuje poskytovanie dotácie, je povinný uhradiť
plnú výšku príspevku podľa ods. 4. tohto článku.

Miesto zápisu:
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v Základnej škole
Rajecká Lesná.
2. Čas zápisu od 1. do 30. apríla daného roka. Čas zápisu určuje riaditeľka školy.

Čl. 5 Osobitné ustanovenia
1. Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného s ochorením COVID-19 prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je
prerušené vyučovanie v školách, je výška príspevkov v tomto nariadení stanovená nasledovne:
a) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a /alebo vyučovanie v školách počas
celého kalendárneho mesiace, je výška určených príspevkov v zmysle tohto nariadenia
0,00 €.
b) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a /alebo vyučovanie v školách len
v niektoré dni kalendárneho mesiaca, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
neplnoletého žiaka pomernú časť určeného príspevku len za dni, kedy dieťa a neplnoletý
žiak školu, alebo školské zariadenie navštevovalo.

Čl. 6 Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rajecká Lesná sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rajecká Lesná č. 2/2021.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rajecká Lesná uznieslo pod č.
267/2022 dňa 24. 06. 2022.
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Čl. 7 Účinnosť
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
V Rajeckej Lesnej, dňa ...........................

.............................................
Miloš Mikula
starosta obce

Vyvesené:

................................

Zvesené:

................................

5

