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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Záborské č.2/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách
voľného času.

Záborské 20.06.2019

VZN č. 2/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách
voľného času.
Obecné zastupiteľstvo obce Záborské v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6
odst. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a ustanoveniami § 28 ods. 5, §
114 ods.6, § 140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záborské – MŠ, školská
jedáleň) a centrách voľného času ( nezriadených obcou).

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Záborské (ďalej len VZN) sa určuje výška
príspevkov a dotácie na čiastočnú úhradu nákladov - výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole a čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni, ktorých
zriaďovateľom je Obec Záborské a príspevok na Centra voľného času (ďalej len CVČ)
nezriadených obcou Záborské.
Článok 2
Príjemca a výška dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú materská škola a školská jedáleň Záborské, ktoré sú
bez právnej subjektivity ( príjemca je Obec) a jednotlivé CVČ na základe žiadosti.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy v predškolskom zariadení,
ktoré je zriadené obcou a pre CVČ, ktoré nie je zriadené obcou, ale ho navštevujú deti
s trvalým pobytom v obci je určená v prílohe č.1 VZN (pri 100 % plnení podielových daní
rozpočtovaných Ministerstvom financií SRv príslušnom kalendárnom roku).
3. Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

Článok 3
Termín a spôsob poskytnutia dotácie, zúčtovanie a kontrola použitia dotácie
1. Dotáciu pre MŠ a ŠJ prijíma a zúčtováva obec.
2. Obec Záborské poskytne príjemcovi –CVČ, s ktorým má uzavretú zmluvu na základe
žiadosti, ktorá musí obsahovať: zoznam deti, adresy trvalého pobytu a dátum narodenia
Úhrada nákladov sa bude realizovať 1- krát ročne podľa počtu deti CVČ k 15.9. príslušného
školského roka. Ostatné podmienky poskytovania dotácie sú dohodnuté v Zmluve
o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov.
3. Dotáciu možno použiť do konca rozpočtovaného roka. Podlieha povinnému zúčtovaniu
s rozpočtom obce Záborské. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.príslušného
roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce do 31.12.
aktuálneho kalendárneho roka.
4. Ak príjemca dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenie činnosti a v tomto
termíne aj vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na účet obce Záborské
Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov materskej škole mesačne sumou:
aa) 20,-€ na jedno dieťa 3-6 ročné
ab) 40,-€ na jedno dieťa 2-3 ročné
Obec ako zriaďovateľ Materskej školy v Záborskom poskytuje úľavu vo výške 50 % na
každé dieťa s trvalým pobytom v obci Záborské

2) Príspevok hradí zákonný zástupca do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
v hotovosti riaditeľke materskej školy.
3) Príspevok sa zo zákona neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle
zákona NR SR č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 kalendárnych dní po sebe
nasledujúcich.

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcim materskú školu a jej
zamestnancom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
a zamestnanec vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky.
2) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obecné
zastupiteľstvo obce Záborské za vydané jedlo na deň takto:

Ukazovateľ

MŠ denná (stravník
- dieťa MŠ)
MŠ denná (stravník
- dieťa MŠ, rok pred
plnením povinnej
školskej dochádzky)
Zamestnanci

Náklady na nákup
potravín na jedno jedlo - Spolu
1. finančné pásmo
náklady
na
nákup
Olovra
Desiata Obed
potravín
nt

_

Dotácia na
Príspevo
podporu
k ZZ na
dieťaťa
režijné
k stravovací
náklady
m návykom

Platba ZZ
za jeden
deň (réžia
a doplatok
na nákup
potravín)

0,34

0,80

0,23

1,37

0

0

1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

0

1,20

0,17

1,26

_

1,26

_

0,68

_

3) Na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri MŠ prispieva zákonný zástupca
dieťaťa sumou 1,37 € .Uhrádza na stravovací účet obce do 15 dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
4) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ
a odobralo stravu (určené pre predškolákov- deti rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky). Ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa v danom stravovacom dni z poskytnutia stravy v školskej jedálni, zákonný
zástupca platí celú výšku stravného .
5) Na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni materskej školy prispieva zamestnancom sociálny
fond obce sumou 0,58 €/obed.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Záborské, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce 1/2017 zo dňa 26.06.2017, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia a príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

3) Obecné zastupiteľstvo obce Záborské sa na tomto VZN o o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a centrách voľného času
uznieslo 29.júla 2019 uznesením 2/07/2019.
Článok 7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019

Kristína Maliňáková
starosta obce

Príloha 1
Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na Centrum voľného času
Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

Základná umelecká škola

-

Jazyková škola
Materská škola a školské
zariadenie bez právnej
subjektivity

Na dieťa min. 2 100,0
€UR/rok

Materská škola na ul. .......

-

Materská škola na ul. ........

-

Špeciálna materská škola
Materská škola pri
zdravotníckom zariadení

-

Školský klub detí
Školské stredisko záujmovej
činnosti

-

Centrum voľného času
Zariadenie školského
stravovania

-

50,-€/rok
-

Reedukačné centrum
Liečebno-výchovné
sanatórium
Centrum pedagogickopsychologického poradenstva
a prevencie
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

-

Školský internát pri MŠ a ZŠ
Školský internát pre deti
špeciálnej materskej školy
internátnej
Školský internát pre žiakov
špeciálnej základnej školy
internátnej

-

-

-

-

-

