Obecné zastupiteľstvo obce Beckov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“)

vydáva

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BECKOV
Č. 3/2021
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských
zariadení v obci Beckov

Obecné zastupiteľstvo obce Beckov podľa §11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
- výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí,
- Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti zákonných
zástupcov (rodičov, alebo iných fyzických osôb než rodičov, ktorým je dieťa zverené do
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu), ktorých dieťa navštevuje materskú
školu, alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beckov.
(3) Obec Beckov je zriaďovateľom:
- Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov č.410
- Školský klub detí pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana, Beckov č.410
- Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana, Beckov č.410

Čl. 2
Pôsobnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých
dieťa navštevuje všetky školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beckov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých dospelých stravníkov
stravujúcich sa v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov
Čl. 3
Predmet úpravy
(1) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(2) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí.
(3) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady poplatkov
v školskej jedálni.
Čl. 4
Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 Eur.
(2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) Ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ, ZŠ s MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
c) Za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) Ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných, alebo iných závažných
dôvodov preukázateľným spôsobom. Tieto dôvody posúdi a uzná riaditeľ školy.
V tomto prípade je povinný zákonný zástupca podať žiadosť a preukázať dôvod
(priložiť príslušné doklady) prečo dieťa nenavštevovalo zariadenie po dobu 30 dní.
Po splnení podmienok nebude zákonný zástupca povinný vykonať úhradu.
b) Ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin,
c) Ktorému nebolo možné navštevovať MŠ, lebo prerušenie prevádzky MŠ bolo
zapríčinené zriaďovateľom
(4) Čiastočný príspevok na úhradu nákladov na prevádzku MŠ uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa mesačne do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana, Beckov č.410.
(5) Príspevok bude zákonný zástupca uhrádzať na dva mesiace vopred.

Čl. 5
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí
(1) Obec Beckov v súlade s ustanovením §114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí takto:
a) Sumu 8,00 Eur za každé dieťa navštevujúce školský klub detí ráno i popoludní,

b) Sumu 7,00 Eur za každé dieťa navštevujúce školský klub detí iba popoludní,
c) Sumu 1,00 Euro za každé dieťa s obmedzenou dobou návštevy na 1 hodinu denne,
d) Príspevok neuhrádza zákonný zástupca, ktorý o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.
(2) Zákonný zástupca uhradí príspevok do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
súčasne s poplatkom za ďalší nasledujúci mesiac v hotovosti do pokladne Základnej
školy s Materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov č.410
Čl. 6
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, termín a spôsob
tejto úhrady
(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Beckov, 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 čiastočne prispieva na úhradu režijných
nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
(2) Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré zákonný zástupca žiaka uhrádza vo výške:
- nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určených
ministerstvom školstva, finančné pásmo č.3
- poplatku za réžiu určeného na prevádzku školskej jedálne
(3) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň
nasledovne:
Veková kategória

MATERSKÁ ŠKOLA
– deti od 2 do 6 rokov
MATERSKÁ ŠKOLA
– deti 1 rok pre
povinnou školskou
dochádzkou
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
– deti od 6 do 11 rokov
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
– deti od 11 do 15
rokov
Zamestnanci ZŠ s MŠ
Beckov
Dôchodcovia a ostatní
stravníci

Náklady na nákup potravín
desiata
obed
Olovrant

Suma za
réžiu

Výška platby ZZ
pri odobratí –
obed, desiata,
MŠ celodenná
strava

Výška platby ZZ
pri odobratí –
obed

0,38

0,90

0,26

0,16

1,70

0,38

0,90

0,26

0,16

1,70

0,56

1,21

0,19

1,96

1,40

0,56

1,30

0,20

2,06

1,50

0,56

1,41

1,59

3,56

3,00

1,41

1,59

3,00

V prípade ak dieťa/zákonný zástupca spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na stravu:
Náklady na nákup potravín
desiata
obed
Olovrant

Veková kategória

MATERSKÁ ŠKOLA
– deti od 2 do 6 rokov
MATERSKÁ ŠKOLA
– deti 1 rok pre
povinnou školskou
dochádzkou
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
– deti od 6 do 11 rokov
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
– deti od 11 do 15
rokov
Zamestnanci ZŠ s MŠ
Beckov
Dôchodcovia a ostatní
stravníci

Suma za
réžiu

Výška
dotácie na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Výška
platby ZZ
pri odobratí
– obed,
desiata, MŠ
celodenná
strava

Výška
platby ZZ
pri
odobratí –
obed

0,38

0,90

0,26

0,16

0,38

0,90

0,26

0,16

1,30

0,40

0,56

1,21

0,19

1,30

0,66

0,10

0,56

1,30

0,20

1,30

0,76

0,20

0,56

1,41

1,59

3,56

3,00

1,41

1,59

1,70

3,00

Podmienky stravovania v školskej jedálni
(5) Stravník stravujúci sa v školskej jedálni je povinný podať prihlášku na stravovanie.
(6) Stravník je povinný rešpektovať a dodržiavať všetky hygienické nariadenia
vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.
(7) Stravník je povinný uhradiť poplatky do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
Podmienky úhrady v školskej jedálni
(8) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením
povinnej školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil
dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
(9) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať
najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie
poskytuje.
(10)
Cena jedla pre zamestnancov ZŠ s MŠ Beckov, dôchodcov a ostatných
stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných nákladov.

(11)
Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup a príspevkom na réžiu
potravín školská jedáleň použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ
a prevádzku ŠJ.
(12)
Zákonný zástupca uhrádza do 25. dňa mesiaca vopred poplatky na
stravovanie. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom
lístku stravníka.
(13)
Obec Beckov, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na
ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom
(14)
Obec Beckov je žiadateľom o dotáciu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom,
nakoľko spĺňa všetky podmienky dané zákonom č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR.
Ďalej podmienky upravuje zákon:
- Zákon č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách
- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa
22.06.2021. Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.. V čase
schvaľovania VZN nebol zákon schválený .
Podľa uvedených ustanovení má na dotáciu nárok:
- Dieťa ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
- Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima.
- Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani
jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Dieťa má
nárok na dotáciu na stravu v nasledujúcom mesiaci po mesiaci v ktorom bolo doručené
čestné prehlásenie.

(15)
Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má
nárok na dotáciu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom o výške 1,30 Eur. O tento
poplatok bude znížený poplatok za stavu za jednu stravovaciu jednotku.
(16)
Dieťa má nárok na dotáciu ak:
- Splní podmienky stanovené zákonom o dotáciách
- Sa zúčastní v daný deň výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň v daný deň
odoberie stravu (obed)
(17)
Dieťa stráca nárok na dotáciu ak:
- Zákonný zástupca v prípade ochorenia dieťaťa zabudol/nestihol odhlásiť stravu dieťa nie je na vyučovaní a neprevzalo stravu
- Zákonný zástupca v prípade ochorenia dieťaťa zabudol/nestihol odhlásiť stravu, ale
prišiel do školy s obedárom stravu prevziať - dieťa nie je na vyučovaní a prevzalo
stravu
- dieťaťu v škole sa nechce ísť na obed, lebo je napr. dlhý rad alebo mu jedlo
ponúkané v ten deň nechutí - dieťa je na vyučovaní a neprevzalo stravu (rodič dieťa
ľahšie skontroluje aj týmto spôsobom)

Odhlasovanie zo stravy
(18)
Ak rodič neodhlási dieťa včas zo stravy, prípadne nesplní podmienky dané zákonom
č.544/2010 Z. z. o dotáciách, je povinný uhradiť plnú výšku stravného
(19)
Odhlásiť je možné dieťa zo stravovania najneskôr do 14:00h predchádzajúceho
pracovného dňa,
(20)
V prvý deň ochorenia dieťaťa, ak nestihne dieťa odhlásiť zo stravy, môže zákonný
zástupca odobrať obed v čase výdaja obedov od 11:30 do 14:00, obed bude vydaný
v jednorazových obaloch školskej jedálne, v tomto prípade je zákonný zástupca povinný
uhradiť plnú výšku stravného.
(21)
Zamestnanci, dôchodcovia a ostatní stravníci majú možnosť odhlásiť sa zo stravy
najneskôr do 14:00h predchádzajúceho pracovného dňa

Čl. 7
Zrušovacie ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Beckov č. 1/2019 z 28.06.2019 uvz.č.65/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov:
- výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí,
- Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beckov.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce
Beckov dňa ......................... uznesením č. ................
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. deň po vyvesení na úradnej
tabuli obce Beckov a to dňa .....................
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Beckov.
V Beckove dňa ........................................

