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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Breza
č. 1/2019
o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
Obec Breza v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 28 ods. 5,
§ 114 ods. 6 zákona a § 140 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Breza je zriaďovateľom Materskej školy (ďalej MŠ) pri ZŠ Breza.
(2) Obec Breza je zriaďovateľom Školského klubu detí (ďalej ŠKD) pri ZŠ Breza.
(3) Obec Breza je zriaďovateľom školskej jedálne (ďalej ŠJ) pri ZŠ Breza.
Čl. 2
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je:
a) Určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej je zriaďovateľom.
b) Určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí, ktorej je zriaďovateľom.
c) Určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorej je zriaďovateľom.
Čl. 3
Materská škola
(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima (§ 28 ods. 5
Školského zákona) pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003
Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(3) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
(4) Príspevok v materskej škole sa 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,
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c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za
dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom. Rodič
pri písomnej žiadosti doloží aj lekárske potvrdenie o zdravotných problémoch dieťaťa
alebo o nariadenej karanténe v rodine.
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin.
Čl. 4
Školský klub detí

1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase
mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
2) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej
štátnej správy v školstve, určí riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou, na
jedného žiaka v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu.
3) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Čl. 5
Školská jedáleň
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky.
2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí riaditeľ školy alebo riaditeľ
školského zariadenia.
3) Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí riaditeľ školskej
jedálne alebo riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, na jedno dieťa alebo
jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
4) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Čl. 6
Výška mesačného príspevku
1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, ktorej je zriaďovateľom Obec Breza je 10 €.
2) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí, ktorej je zriaďovateľom Obec Breza je 8 €.
3) Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na
režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni, ktorej je zriaďovateľom Obec Breza je
0,50 € / 1 deň.
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4) V zmysle § 140 ods. 13 školského zákona Ministerstvo školstva zverejnilo Finančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 01. 09. 2019.
5) Všetky vekové kategórie stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Breza sú zaradené do
2. finančného pásma podľa hore uvedeného metodického usmernenia Ministerstvo
školstva.
6) Obec Breza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa čl. 1 môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku podľa čl. 4, ak plnoletý žiak alebo 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 zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Breza č. 2/2008 o výške príspevkov
v materskej škole, školskom klube a školskej jedálni, ktoré nadobudlo účinnosť
15. 11. 2008 a jeho dodatky.
Dodatok č. 1 s účinnosťou od 13. 03. 2009, Dodatok č. 2 s účinnosťou od
05. 09. 2009, Dodatok č. 3 s účinnosťou od 01. 09. 2011, Dodatok č. 4 s účinnosťou
od 01. 01. 2012.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Obce Breza.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Breza dňa 31.05.2019, uznesením č. 15/2019.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17.06.2019.

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
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