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Obec B
Brusno v súllade s ustan
novením § 6 ods. 1 zákona
z
č. 369/1990 Zbb. o obecno
om zriadeníí
v znení neeskorších právnych
p
predpisov,
p
§ 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z
Z. z o štátn
nej správe v
školstve a školskej samospráve
s
e a o zmenne a doplneení niektorých zákonoov v znení neskoršíchh
predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods.. 6, § 140 ods.
o 10 zák
kona č. 245//2008 Z. z.o
o výchove a
vzdelávaníí (školský zákon)
z
a o zmene a doplnení niektorých
n
zákonov
z
vyydáva toto Všeobecnee
záväzné naariadenie Obce
O
Brusno
o č. doplnniť/2021 o určení
u
výšk
ky príspevkoov pre školy a školskéé
zariadenia v zriaďovatteľskej pôso
obnosti Obcce Brusno (ďalej len "V
VZN")
všeobecnee záväznom
m nariadeníí
§1
Preedmet úpra
avy
Toto VZN
N určuje zákkonným zástupcom deetí, žiakov, dospelým osobám a zamestnanccom škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobbnosti Obcee Brusno:

a) Výšku úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) Výšku čiastočnej úhrady nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) Výšku čiastočnej úhrady nákladov na činnosti centra voľného času,
d) Výšku čiastočnej úhrady nákladov v školskej jedálni, výška príspevku na režijné
náklady
a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni,
e) Výšku čiastočnej úhrady nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole.
§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brusno jednotnou sumou vo výške 15,00 €.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným
prevodom na účet školy SK63 0200 0000 0016 6693 6053 vedený v 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) Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí, ktorý je súčasťou
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brusno mesačne vo výške 7 eur.
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.
3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca 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(zákon č. 417/2013
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov).
§4
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1) Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Brusno mesačne takto:
a) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom
na území Obce Brusno, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť k 15.

b)

c)
d)
e)

septembru príslušného kalendárneho roka a súčasne zákonný zástupca odovzdal písomné
čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov prispieva suchou 5 eur.
zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom
na území obce Brusno za každú ďalšiu záujmovú činnosť, alebo ak zákonný zástupca
neodovzdal písomné čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov pre
zriaďovateľa centra voľného času, prispieva sumou 4 €,
zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu
na území obce Brusno alebo na dieťa prihlásené po 15. septembri príslušného kalendárneho
roka prispieva za každú záujmovú činnosť sumou 4 €,
zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku
prispieva za každú záujmovú činnosť sumou 5 €,
plnoletá osoba za každú záujmovú činnosť prispieva 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
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Brusno pripravuje a poskytuje stravovanie podľa
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR pre:
a) deti materských škôl,
b) žiakov základných škôl,
c) zamestnancov škôl a školských zariadení,
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý
uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej
jedálni takto:
Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo fyzická osoba, ktorej Je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu uhrádza finančný príspevok na stravovanie, za jednotlivý deň, vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, uvedených v tomto bode, v
súlade s 3. finančným pásmom zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v oznámení: „Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií“, podľa § 140 ods. 9 a ods.13 zákona č. 245/2008 Z.z. v spojení s §3 ods. 1
písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania (ďalej len „3. finančné
pásmo zverejnené MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej
škole a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevok určený na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným
MŠVVAŠ
SR.

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo - 3. finančné
pásmo
Desiata

Obed

Olovrant

Spolu
náklady na
nákup
potravín

0,38

0,90

0,26

1,54

1,54

1,21

1,21

1,21

1,30

1,30

1,30

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

1,56

1,56

1,56

Zamestnanci školy a
cudzí stravníci

1,41

Ukazovateľ
Materská škola
(stravník od 2 do 6
rokov)
Základná škola –
stravník od 6 do 11
rokov
(žiak prvého stupňa
ZŠ)
Základná škola –
stravník od 11 do 15
rokov

Úhrada spolu

1,41

Pozn.: sumy sú uvedené v €.
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 6 € paušálne,
zákonný zástupca stravníka v základnej škole uhrádza okrem príspevku na
nákup potravín na jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 6 € 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.

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

Zriaďovateľ 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
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Brusno v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Brusno, ak nie je ďalej ustanovené inak.
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. Zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podľa tohto
VZN za obdobie, počas ktorého si žiak, dieťa preukázateľne nemohlo plniť výchovu a vzdelávanie
v základnej škole, pobytom v materskej škole, v školskom klube detí alebo v centre voľného času:
a) v dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti vrátane ohrozenia verejného zdravia II. stupňa,
vyhláseného núdzového stavu, alebo v prípade odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti,
b) v dôsledku rozhodnutia, opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky,

c) v dôsledku Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o
mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách, o mimoriadnom prerušení prevádzky
školských zariadení podľa osobitného predpisu."
2. 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.
3. 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

