NÁVRH
Všeobecného záväzného nariadenia obce Brusno
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č. 4/2021
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
20.09.2021
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa

20.09.2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové
konanie
Pripomienky je možné zaslať:
- poštou alebo osobne na Obecný úrad Brusno,
Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
- elektronicky na e-mailovú adresu
obecbrusno@stonline.sk

20.09.2021

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového
konania

01.10.2021

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa

04.10.2021

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa
Zvesené z úradnej tabule obce dňa
Zverejnené na internetovej stránke obce
Nadobúda účinnosť dňom
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 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
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na
jedno dieťa alebo jedného žiaka :

za pobyt dieťaťa v materskej škole,
na čiastočnú úradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni, výška príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni
e) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.

a)
b)
c)
d)

§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15 €.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným
prevodom na účet školy SK63 0200 0000 0016 6693 6053 vedený vo VUB a.s. pobočka Banská
Bystrica, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Ak dieťa preukázateľne preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, tak zákonný zástupca
je od príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na toto dieťa oslobodený.
§3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 7 €.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca
uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školy SK63 0200 0000 0016 6693 6053 vedený vo
VUB a.s. pobočka Banská Bystrica, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
§4
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4 € za každý záujmový útvar (krúžok).
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného obcou
prispieva dospelá osoba na hodinu sumou 5 €
3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času zákonný zástupca
a dospelá osoba uhrádza v hotovosti do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci, alebo bezhotovostným prevodom na účet školy SK63 0200 0000 0016 6693 6053 vedený
vo
VUB
a.s.
pobočka
Banská
Bystrica.

§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných
nákladov a podmienky za stravovanie v školskej jedálni
1.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

1.1

Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou 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 a rozpätia aktuálnych finančných pásiem, ktoré sú zverejnené
Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke.

1.2

V súlade s § 140 ods. 3 školského zákona stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci,
zamestnanci škôl a školských zariadení. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním aj iných
fyzických osôb.

1.3

Stanovuje sa 3. finančné pásmo.

Ukazovateľ

Náklady na nákup
potravín na jedno jedlo 3. finančné pásmo
Olovra
Desiata Obed
nt

Spolu
náklady na
nákup
potravín

Príspevok zák.
zástupcu na
nákup potravín
na jedno jedlo

Materská škola
(stravník od 2 do 6
rokov)

0,38

0,90

0,26

1,54

1,54

Základná škola –
stravník od 6 do 11
rokov
(žiak prvého stupňa
ZŠ)

-

1,21

-

1,21

1,21

-

1,30

-

1,30

1,30

-

1,56

-

1,56

1,56

Základná škola –
stravník od 11 do 15
rokov
(žiak druhého stupňa
ZŠ)
Základná škola –
stravník od 11 do 15
rokov
(žiak športovej triedy
druhého stupňa ZŠ)
Zamestnanci školy

1,41

Cudzí stravníci

1,41

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.
2.

Dotácia na stravu

2.1

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na:
a)
každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej
škole alebo základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi,
b)
dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima,
c)
dieťa, ktoré žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok
na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku
a nedovŕšilo 15 rokov veku.

2.2

Zákonný zástupca prihlási dieťa/žiaka na stravu na základe zápisného lístka stravníka.

2.3

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno–vzdelávacej 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 zriaďovateľ vyplatí rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné vyplatiť len v prípade, ak je dieťa
prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.

2.4

V prípade splnenia podmienok nároku na dotáciu bude príspevok zákonnému zástupcovi
dieťaťa/žiaka ponížený o 1,30 € za jedno jedlo.

3.

Výška príspevku na režijné náklady

3.1

Výška príspevku na režijné náklady:
a)
b)

zákonný zástupca stravníka v materskej škole uhrádza okrem príspevku na
nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 4 € paušálne,
zákonný zástupca stravníka v základnej škole uhrádza okrem príspevku na
nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 4 € paušálne.

3.2

Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady je nevratný. Zákonný zástupca za každé
dieťa/žiaka, ktorý odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza príspevok na
režijné náklady.

3.3

Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a predloží o tom doklad, neuhrádza
výšku príspevku na režijné náklady. (§140 ods.12 školského zákona)

3.4

Zamestnanec Základnej školy s materskou školou uhrádza za jedno jedlo poplatok vo výške
príspevku nákladov na nákup potravín podľa stanoveného finančného pásma a réžiu vo

výške skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy.
Úhrada sa realizuje podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce.
3.5

Pre cudzích dospelých stravníkov sa výška režijných nákladov vypočíta zo skutočných
nákladov potrebných na prípravu jedného jedla a balenia obeda do jednorazových
nevratných obalov, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa Vnútorného predpisu
školy o stravovaní a výške príspevku na jedno jedlo zamestnancov školy a cudzích
stravníkov.

4.

Podmienky úhrady

4.1

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných
nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným prevodom na účet
školy číslo účtu SK11 0200 0000 0016 4005 2954 vedený vo VÚB a. s. pobočka Banská
Bystrica alebo poštovou poukážkou mesačne zálohovo vopred, najneskôr však do 10. dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa/žiak stravuje. Zamestnanci a cudzí
stravníci uhrádzajú náklady za stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne alebo
poštovou poukážkou.

4.2

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa, ktoré sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni, a to do 13:30 hod.
predchádzajúceho dňa.

4.3

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka, ktorý sa nezúčastní vyučovania
v základnej škole z poskytovania stravy v školskej jedálni, a to do 13:30 hod.
predchádzajúceho dňa.

4.4

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku (§ 140 ods.12 školského
zákona), ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží o tom doklad, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), to neplatí, ak ide o deti, 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.

4.5

Uhradený príspevok na režijné náklady sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi
dieťaťa/žiaka nevracia.

5.

Použitie príjmov z príspevkov

5.1

Príjmy z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do
rozpočtu školy.

5.2

Paušálny režijný poplatok bude účelovo viazaný na prevádzku a obnovu inventáru
a zariadenia v školskej jedálni a na osobné náklady školskej jedálne.

§6
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
1) V prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 3 rokov veku( zmena od 5
rokov veku) do dovŕšenia 25 rokov veku prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
a) prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: hudobný odbor, výtvarný odbor,
literárno-dramatický odbor, tanečný odbor 6 €
b) základné štúdium:
- skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 6 €
- individuálne –hudobný odbor 8 €
- rozširujúce ( hudobný odbor s dotáciou 2,5 hod. Týždenne) 8 €
2) V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov od 3 rokov veku ( zmena od
5 rokov veku ) do dovŕšenie 25 rokov veku ( odovzdali súhlas inej ZUŠ, škola nedostáva
príspevok od štátu) prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
a) prípravné skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch: hudobný odbor, výtvarný odbor,
literárno-dramatický odbor, tanečný odbor 8 €
b) základné štúdium:
- skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 14 €
- individuálne –hudobný odbor 16 €
3) Od dovŕšenie 25 rokov veku bez vlastného príjmu:
a) základné štúdium:
- skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 12 €
- individuálne –hudobný odbor 16 €
4) Od dovŕšenie 25 rokov veku s vlastným príjmom:
a) základné štúdium:
- skupinové ( výtvarný, literárno-dramatický, tanečný) 20 €
- individuálne –hudobný odbor 20 €
5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
zákonný zástupca a dospelí uhrádzajú v hotovosti priamo do pokladne školy, alebo
bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu SK05 0200 0000 0016 6694 0458 vedený vo
VÚB Banská Bystrica a.s. , do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Brusno zrušuje všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2019
z 08.08.2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Brusno na
svojom zasadnutí dňa ……….. uznesením č. …………. .
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ……………...
V Brusne 20.09.2021

__________________
Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

