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Obec Jablonec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 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 v znení neskorších predpisov v y d á v a:

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016
o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
v územnej pôsobnosti obce Jablonec
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa upravuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt
dieťaťa v materskej škole (MŠ), v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení (ŠKD) za
jedného žiaka a v školskom účelovom zariadení – zariadení školského stravovania (ŠJ) na
nákup potravín na jedno dieťa, žiaka, zamestnanca školy, zamestnanca školského zariadenia
alebo inej fyzickej osoby, ktorá sa stravuje v školskej jedálni; ich zriaďovateľom je obec
Jablonec.
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €.
2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý
sa príspevok uhrádza.
3) Príspevok podľa ods. 1) sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1)*
4) Príspevok podľa ods. 1) sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného obcou prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4,00 €.
2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý
sa príspevok uhrádza.
3) Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1 tohto
paragrafu, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu 1)*.
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov na
jedno dieťa, žiaka, zamestnanca školy, zamestnanca výchovno-vzdelávacieho
a školského účelového zariadenia, ako aj inej fyzickej osoby v zariadení školského
stravovania (ŠJ) a výška príspevku na režijné náklady
1) Zariadenie školského stravovania (ŠJ) zriadené obcou poskytuje stravovanie deťom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky.
2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa ods. 1 je stanovený v prílohe č. 1, podľa odporúčaných finančných
pásiem Ministerstva školstva SR (ust. § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Obec Jablonec
ako zriaďovateľ ŠJ určuje výšku nákladov na nákup potravín podľa 5. finančného pásma.
3) Stravníkom v zariadení školského stravovania – v ŠJ môže byť aj zamestnanec školy
a školských zariadení (MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ – pedagogický/nepedagogický zamestnanec).
4) So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v zariadení školského stravovania (ŠJ) stravovať aj iné fyzické osoby.
5) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
15-18/19-ročných, príloha č. 1. Školská jedáleň neposkytuje stravu podľa reštauračných
noriem. Úhrada sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce.
6) Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni vo výške 1,00 € mesačne na stravujúceho sa stravníka – dieťa v MŠ a žiaka v ZŠ.
8) Dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v školskej jedálni vo výške 1,00 € za každú
odobratú stravnú jednotku (obed).
9) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení príspevku podľa § 4 ods. 2, ak zákonný zástupca
dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1)*.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonec č. 2/2008 o výške
príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských
účelových zariadeniach zo dňa 05.09.2008 v znení jeho príloh a dodatkov.
2) Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o
výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec
dňa 28. 04. 2016.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 06. 2016.

Slavomír Pocisk
starosta obce
1)* - zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v školskej jedálni
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa
uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s finančnými pásmami na výrobu jedál
a nápojov.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v MŠ alebo žiaka v ZŠ vo výške
nákladov na nákup potravín, bol vypracovaný na základe 5. finančného pásma podľa
odporúčaných finančných pásiem Ministerstva školstva SR platných od 01. 09. 2011 a je
stanovený nasledovne:

Stravníci od 2 do 6 rokov
Stravníci od 6 do 11 rokov
Stravníci do 11 do 15 rokov
Dospelí stravníci
(zamestnanci, cudzí stravníci)

desiata:
obed:
olovrant: úhrada v €:
0,32 €
0,76 €
0,26 €
1,34 €
+ réžia 1,00 €/mesačne
1,16 €
1,16 €
+ réžia 1,00 €/mesačne
1,22 €
1,22 €
+ réžia 1,00 €/mesačne
1,33 €
2,33 €
réžia 1,00 €

Príspevok za jedno odobraté jedlo v ŠJ pre dieťa v hmotnej núdzi (MŠ alebo ZŠ) je dané
sumou od 0,03 do 0,17 €. Obec určuje sumu 0,033 €.

