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Mgr. Branislav Pajda
starosta obce

Obec Bošany (ďalej len „obec“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle § 6
ods.1 a 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 544/2010 Zb. o dotáciách na stravu
v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7
a 8 školského zákona,
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí v zmysle § 114 ods. 6, 7 a 8 Školského zákona,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 140,
ods. 9, 10 Školského zákona,
d) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole v zmysle § 49 ods. 4,5 a 6 Školského zákona,
e) podmienky vyberania príspevkov podľa písm. a), b), c), d)
2) Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na činnosť v Základnej škole, Materskej škole
a Základnej umeleckej škole v Bošanoch.
Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Mesačná výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 8,- € za jedno dieťa.
2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
prispieva zákonný zástupca dieťaťa.
3) Príspevok sa neuhrádza v prípadoch uvedených v § 28 ods. 7 Školského zákona, a to
za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4) Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza v prípadoch uvedených v
§ 28 ods. 8 Školského zákona, a to za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných
dôvodoch),
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných školských prázdnin alebo pri
prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť
určeného príspevku

Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1) Mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí je 5,00 € za jedno dieťa.
2) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD prispieva zákonný zástupca dieťaťa.
3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o odpustení alebo znížení príspevku, ak 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.
Čl. 4
Príspevok na nákup potravín na jedlo v školskej jedálni

1) Školská jedáleň poskytuje stravovacie služby stravníkom, ktorými sú:
a) deti materskej školy,
b) žiaci základnej školy,
c) zamestnanci materskej školy, základnej školy a školských zariadení,
d) iné fyzické osoby (ďalej „cudzí stravníci“).
2) Aplikácia poskytovania dotácií a úhrady zákonných zástupcov detí pri
úhrade za odobraté jedlo v podmienkach materskej školy
 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na zabezpečenie
obeda a iného jedla v zariadeniach školského stravovania na každého dieťaťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy (predškolák).
 Podľa §4 ods. 6 zákona 544/2010 Zb. sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne
za každý deň, kedy sa dieťa v poslednom ročníku materskej školy zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo obed.
 Odhlásiť alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je nutné jeden pracovný deň vopred do
14,00 hodiny, a to osobne alebo písomnou formou v podobe sms-ky na telefónnom
čísle 0904 544 718
 V prípade choroby v prvý deň dieťa (ak nebol odhlásený zo stravy) nemá nárok na
dotáciu a obed musí zaplatiť v plnej výške, môže si ho však prísť zobrať do obedára
v čase od 12.00 hod do 12.30 hod..
 Keď sa dieťa nezúčastní vyučovania a rodič ho neodhlási z obeda, nemá nárok na
dotáciu , obed je povinný zaplatiť v plnej výške a odobrať ho do obedára v čase od
12.00 hod do 12.30 hod.
 Podmienkou na prijatie na stravovanie do školskej jedálne je uhradenie kaucie vo
výške 30€/žiak pred začiatkom stravovania na účet školskej jedálne. Kaucia bude
slúžiť na úhradu vzniknutých nedoplatkov dieťaťa – predškoláka, v prípade včasného
neodhlásenia zo stravy. V prípade nevyčerpania kaucie bude táto vrátená na účet
v čase letných prázdnin. V prípade, že nebude postačovať prvá kaucia – vyčerpá sa, je

zákonný zástupca povinný zaplatiť druhú kauciu v rovnakej výške. Rodičia detí, ktorí
nemajú nárok na dotáciu ako aj ostatní stravníci vrátane zamestnancov uhrádzajú
náklady na nákup potravín na jedlo v plnej výške, a to v sume finančného pásma
a cien stravného podľa čl. 4 ods. 3, vopred na účet školskej jedálne.
 Diétne stravovanie školská jedáleň neposkytuje, zákonný zástupca má nárok na
dotáciu na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom špecialistom, ako je
napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. Toto potvrdenie je nutné priniesť
zriaďovateľovi, ktorý vyplatí dotáciu v sume 1,20€ zákonnému zástupcovi žiaka.
Dotácia sa vypláca za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania.
3) Finančné pásmo a ceny stravného v podmienkach materskej školy
S účinnosťou od 1.9.2019 sa určuje 2. finančné pásmo na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
Materská škola - Desiata
(stravníci od 2 do 6 rokov)

0,36 €/stravník/deň

Materská škola - Obed
(stravníci od 2 do 6 rokov)

0,85 €/stravník/deň

Materská škola - Olovrant
(stravníci od 2 do 6 rokov)

0,24€/stravník/deň

 Doplatok nad sumu poskytnutej dotácie u dieťaťa predškoláka (0,25€) sa bude
realizovať odpočítaním zo zaplatenej kaucie
Dospelí stravníci uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške, ktorá sa vypočíta
ako suma nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných
v súlade s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR a režijných nákladov na
výrobu a výdaj jedál a nápojov.
Zamestnanci
- finančný limit na potraviny
- režijné náklady
- hodnota jedla

1,33€/stravník/deň
1,87€/stravník/deň
3,20€/stravník/deň

Cudzí stravníci
- finančný limit na potraviny
- režijné náklady
- hodnota jedla
- úhrada cudzieho stravníka

1,33€/stravník/deň
1,87€/stravník/deň
3,20€/stravník/deň
3,20€/stravník/deň

Režijné náklady na výrobu jedál a nápojov budú určované podľa skutočných nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok. Výška režijných nákladov sa bude prepočítavať najneskôr do
31.1. príslušného kalendárneho roka zo skutočných nákladov predchádzajúceho roka .

4) Aplikácia poskytovania dotácií a úhrady zákonných zástupcov žiakov pri
úhrade za odobraté jedlo v podmienkach základnej školy
 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na zabezpečenie
obeda a iného jedla v zariadeniach školského stravovania na každého žiaka, ktorý
navštevuje základnú školu.
 Podľa §4 ods. 6 zákona 544/2010 Zb. sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne
za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral obed.
 Odhlásiť alebo prihlásiť žiaka na stravovanie je nutné jeden pracovný deň vopred do
14,00 hodiny, online cez web stránku školy alebo emailom na adresu vedúcej ŠJ.
 V prípade choroby v prvý deň žiak (ak nebol odhlásený zo stravy) nemá nárok na
dotáciu a obed musí zaplatiť v plnej výške, môže obed odobrať do obedára.
 Keď sa žiak nezúčastní vyučovania a rodič ho neodhlási z obeda, nemá nárok na
dotáciu a obed je povinný zaplatiť v plnej výške, môže prísť obed odobrať do obedára.
 Keď sa žiak zúčastní vyučovania, ale obed v školskej jedálni neodoberie, je rodič
povinný zaplatiť za obed plnú výšku.
 Podmienkou na prijatie na stravovanie do školskej jedálne je uhradenie kaucie vo
výške 30€/žiak pred začiatkom stravovania na účet školskej jedálne. Kaucia bude
slúžiť na úhradu vzniknutých nedoplatkov žiaka v prípade včasného neodhlásenia
a neodobratia stravy. V prípade nevyčerpania kaucie bude táto vrátená na účet v čase
letných prázdnin. V prípade, že nebude postačovať prvá kaucia – vyčerpá sa, je
zákonný zástupca povinný zaplatiť druhú kauciu v rovnakej výške.
 Diétne stravovanie školská jedáleň neposkytuje, zákonný zástupca má nárok na
dotáciu na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom špecialistom, ako je
napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. Toto potvrdenie je nutné priniesť
zriaďovateľovi, ktorý vyplatí dotáciu v sume 1,20€ zákonnému zástupcovi žiaka.
Dotácia sa vypláca za každý deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania.
5) Finančné pásmo a ceny stravného v podmienkach základnej školy
S účinnosťou od 1.9.2019 sa určuje 2. finančné pásmo na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
Základná škola - Obed
(stravníci od 6 do 11 rokov)

1,15€/stravník/deň

Základná škola - Obed
(stravníci od 11 do 15 rokov)

1,23€/stravník/deň

Základná škola - Desiata
(stravníci od 6 do 15rokov)

0,53€/stravník/deň

 Doplatok do výšky dotácie u žiaka od 6 do 11 rokov (0,05€) sa bude realizovať
odpočítaním z ceny desiaty (v prípade, že bude žiak chodiť na desiatu) alebo mu bude
kompenzovaný formou doplnku ku strave na konci zúčtovacieho obdobia, prípadne sa
bude postupovať podľa metodických pokynov poskytovateľa dotácie.

 Nedoplatok voči dotácii žiaka vo veku od 11 do 15 rokov (0,03€) sa bude odpočítavať
zo zaplatenej kaucie.
Dospelí stravníci uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške, ktorá sa vypočíta
ako suma nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných
v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR a režijných nákladov na
výrobu a výdaj jedál a nápojov.
Zamestnanci
- finančný limit na potraviny
- režijné náklady
- hodnota jedla

1,33€/stravník/deň
1,55€/stravník/deň
2,88€/stravník/deň

Cudzí stravníci
- finančný limit na potraviny
- režijné náklady
- hodnota jedla
- úhrada cudzieho stravníka

1,33€/stravník/deň
1,55€/stravník/deň
2,88€/stravník/deň
2,88€/stravník/deň

Režijné náklady na výrobu jedál a nápojov budú určované podľa skutočných nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok. Výška režijných nákladov sa bude prepočítavať najneskôr do
31.1. príslušného kalendárneho roka zo skutočných nákladov predchádzajúceho roka a bude
určená vo vnútorných predpisoch škôl riaditeľom školy.

Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole (ZUŠ)
1) Mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole je určená nasledovne:
Prípravné štúdium (všetky odbory)
a)
b)
c)
d)

5€/mesačne

Hudobný odbor – individuálne forma vyučovania
7€/mesačne
Druhý hlavný predmet – individuálna forma
25€/mesačne
Výtvarný odbor – skupinová forma vyučovania
6 €/mesačne
Literárno-dramatický odbor – skupinová forma vyučovania
6 €/mesačne

Štúdium pre dospelých – individuálna aj skupinová forma vyučovania
30€/mesačne
Žiak, ktorý nedal škole Čestné vyhlásenie (všetky odbory)

25 €/mesačne

2) Na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ prispieva plnoletý žiak a zákonný
zástupca neplnoletého žiaka.

3) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o zvýšení alebo odpustení
príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 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. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi).
Čl. 6
Všeobecné ustanovenie

1) Podmienky a termíny platenia príspevkov podrobne upravujú vnútorné predpisy škôl.
2) Písomné žiadosti o vydanie rozhodnutí podľa čl. 2 ods. 4, čl. 3 ods. 3 a čl. 5 ods. 3
spolu s príslušnými dokladmi predkladá zákonný zástupca dieťaťa, resp. plnoletý žiak
zriaďovateľovi prostredníctvom školy alebo školského zariadenia.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Bošany.
2) V súlade s § 6 ods.3 Zák. č. 369/1990 Zb. – o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.06.2019
3) VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bošanoch dňa
01.07.2019 a schválené uznesením č. 5/07/19
4) V súlade s § 6 ods.8 Zák. č. 369/1990 Zb. – o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bolo VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
02.07.2019a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2016 o poplatkoch v školských zariadeniach ako
aj doplnok číslo 1 schválený v roku 2017 a doplnok číslo 2 schválený v roku 2018.

Mgr. Branislav Pajda
starosta obce

