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Článok I.

Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy

Obecné zastupiteľstvo obce Bíňa. podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20, § 28, § 114 a § 140 ods.
10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným
nariadením určuje výšku príspevku za pobyt v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bíňa

Článok II.

Určenie výšky príspevkov
1) Obec Bíňa ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt v materskej škole vo
výške 5,00 Euro mesačne
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) a zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy 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 v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi:
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v ods.1

§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1) Obec Bíňa ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku na stravovanie
v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré
vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.09.2019 v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z.,
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Pre dospelého stravníka (zamestnanca školy) sa zabezpečuje
strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.
2) Obec Bíňa ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie
v školskej jedálni nasledovne:

Kategórie

MŠ denná
(stravník
dieťa MŠ)
MŠ denná
(stravníkdieťa
v HN,ŽM,
dieťa bez DB)
Zamestnanci
MŠ

Náklady na
nákup
potravín
2.finančné
pásmo

Spolu
náklady na
nákup
potravín

Príspevok
k dávke pre
deti v HN,
ŽM a deti
bez
daňového
bonusu

Platba ZZ
za 1 deň
(doplatok za
nákup
potravín)

desiata
0,36€

obed
0,85€

olovrant
0,24€

1,45€

0,00€

1,45€

0,36

0,85

0,24

1,45

1,30

0,15

0,00

1,33

0,00

1,33

0,00

0,00

3) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné mesačne
vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej
jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
4) Podľa zákona 544/2010 Z.z. o štátnych dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je schválená dotácia na stravu vo výške 1,30 € na jeden obed pre žiaka MŠ, ktorý
sa zúčastnil na vyučovaní.
5) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný a zodpovedný za odhlasovanie z obeda, ak sa dieťa nezúčastní
vyučovacích hodín. Odhlasovanie a prihlasovanie je deň vopred do 14,00 h.
6) Rodič má právo od 12,00 h. do 13,00 h. na odber obeda do jednorazového obedára pri neodhlásení
z dôvodu choroby iba 1. deň neprítomnosti dieťaťa v MŠ, ostatné dni je povinný dieťa odhlásiť.
7) V prípade neodhlásenia zo stravy, zákonný zástupca dieťaťa je povinný zaplatiť aj sumu štátnej dotácie
za neodhlásené obedy, ktoré boli uvarené.

.

Článok III.
Spoločné ustanovenia

1) S odvolaním sa na § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR možno
poskytnúť dotáciu 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 v 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 (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v
ŽM“),
c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si
ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa,
ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu
(ďalej len „deti bez daňového bonusu“), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
vyhlásením.
2) Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka alebo plnoletý žiak je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi alebo jeho priemerný čistý mesačný príjem za
posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu, predloženého v I.
polroku školského roka riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, končí k 31. januáru daného školského roka.
3) Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy alebo školského zariadenia končí
k 31. augustu daného školského roka.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť VZN obce č. 2/2019
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj webovom sídle www.obecbina.sk v lehote uvedenej
v ustanovení §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(3) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 33/13102021 zo dňa 13.10.2021.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť vyvesením na úradnej tabuli obce a účinnosť nadobúda pätnástym dňom
jeho vyvesenia.

Szabolcs Kremmer
starosta obce Bíňa

