NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LETANOVCE
Č. 3/2022
o určení výšky príspevku za pobyt materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Letanovce
Obecné zastupiteľstvo v Letanovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle
§ 28 ods. 5 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s a u z n i e s l o n a t o m t o v š e o b e c n e
záväznom nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý
je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný
zástupca“) na jedno dieťa
(a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
(b) na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
Čl. 2
Vymedzenie pôsobnosti
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia na území
obce Letanovce:
(1) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Letanovce:
- Materská škola, Nábrežná 362/9, 053 13 Letanovce
- Školská jedáleň, Školská 55, 053 13 Letanovce
(2) žiaci CZŠ a ŠZŠ v Letanovciach na základe zmluvného vzťahu s obcou
(3) dospelí stravníci t.j. zamestnanci obce Letanovce a cudzí stravníci
Čl. 3
Výška príspevkov a podmienky úhrady
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,- €.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza v hotovosti riaditeľke MŠ najneskôr do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorá v ten istý deň odvedie poplatok do pokladne obce.
Poplatok možno uhradiť aj bankovým prevodom na účet obce v tvare IBAN: SK 13 5600
0000 0034 3590 0001.
Výška finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni platné od
1.5.2022:
(1) Pre všetky vekové kategórie sa určuje 2. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené
Ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2019
(2) Príspevok zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov je:
Materská škola
Stravná jednotka vo výške 1,45 € na deň.
Z toho : desiata................... 0,36 €
Obed...................... 0,85 €
Olovrant................. 0,24 €
Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ zaplatí okrem stravnej jednotky vo výške 1,45 € na deň aj
režijné náklady a to paušálne vo výške 2 € mesačne.
Dieťa v MŠ, ktoré podľa zákona č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon o dotáciách a ktorý bol schválený NR SR 22.6.2021 žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
alebo si zákonný zástupca neuplatnil daňový bonus na dieťa, rodič sa preukazuje čestným
vyhlásením, uhradia poplatok vo výške 0,15 € na deň + paušál 2 € mesačne režijné náklady.
Dotácia z MPSVR je od 1.9.2021 vo výške 1,30 €.
Žiaci CZŠ a ŠpZŠ sa stravujú v ŠJ na základe zmluvného vzťahu s obcou.
I. stupeň:
1,15 € na deň + 2 € mesačne paušálne, pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje dotácia z
MPSVR. Pre žiakov, ktorí budú poberať dotáciu na stravu zaplatí zákonný zástupca paušál 2
€ mesačne na režijné náklady.
II. stupeň:
1,23 € na deň + 2 € mesačne paušálne, pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje dotácia z
MPSVR. Pre žiakov, ktorí budú poberať dotáciu na stravu zaplatí zákonný zástupca paušál
2 € mesačne na režijné náklady.
Dospelí stravníci
Stravná jednotka je vo výške 2,95 € na jedno jedlo
/ z toho 1,33 € na nákup potravín + 1,62 € režijné náklady/

Príspevok sa uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne alebo na potravinový
účet vo VUB banke, IBAN: SK13 0200 0000 0000 2023 4592 do 15.dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
Čl. 4
Oslobodenie od platenia poplatku
(1) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)§ 28 odst.7 a 8.
Čl. 5
Povinnosti dotknutých osôb
(1) Zriaďovateľ je povinný bezodkladne informovať zákonných zástupcov a zmluvných
odberateľov o schválených zmenách príspevkov.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný oboznámiť sa s výškou príspevkov v školách
a školských zariadeniach.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevky stanovené podľa tohto nariadenia včas
a bezodkladne.
Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Príspevky určené týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v Čl.1
tohto nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Letanovciach dňa ............ 2022 uznesením č. ..................
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN Obce Letanovce č.
3/2021 o určení výšky príspevku za pobyt materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Letanovce.
(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.5.2022.

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce od : 31.3.2022 do konania ďalšieho obecného zastupiteľstva

Slavomír Zahornadský, v.r.
starosta

