OBEC N E M C E
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEMCE
č. 3/ 2021
o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemce na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon č. 375/2018 Z.z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(školský zákon), vydáva pre územie obce Nemce toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“).
Článok I.
Vysvetlenie pojmov
Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo
dospelá osoba mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej
škole.
Poldenný pobyt dieťaťa sa rozumie poldenný výchovno-vzdelávací proces v MŠ, t.j. od 6,40
hod. ktorý končí podaním obeda o 11,30 hod. Najneskorší príchod dieťaťa do MŠ je do 8,30
hod.
Čiastočnou úhradou nákladov sa rozumie úhrada vlastnými príjmami zákonného zástupcu
dieťaťa, prípadne inej povinnej osoby.

Článok II.
Predmet nariadenia
1. V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) obec ako zriaďovateľ určuje
pre zákonného zástupcu dieťaťa :
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len
„MŠ“),
b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady
v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).
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Článok III.
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
1. Obec Nemce v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ
v sume 14,- Eur/ mesiac. V prípade poldenného pobytu dieťaťa v MŠ je príspevok
v rovnakej výške.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ 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 v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v MŠ sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza 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 školských prázdnin alebo z dôvodu prerušenia
prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
podľa počtu dní, v ktorých sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.
4. Oznámenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v MŠ vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka MŠ.
5. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľka MŠ v Školskom poriadku MŠ.
Článok IV.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Školská jedáleň (ŠJ) poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a v súlade
s finančným pásmom určujúcim rozpätie nákladov na nákup potravín stanovených
podľa Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 01.01.2022 a Finančného pásma na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie
športovcov a stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania
s nepretržitou prevádzkou s účinnosťou od 01.01.2022, ktoré vydalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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2. Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníkov
2 – 6 rokov s účinnosťou od 01.01.2022 je v MŠ určené 2. finančné pásmo.
3. Obec Nemce v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ nasledovne:
a) dieťa v MŠ s celodennou stravou .........................................................1,45 Eur
(desiata 0,36 Eur, obed 0,85 Eur, olovrant 0,24 Eur)
b) dieťa v MŠ s poldennou stravou ..........................................................1,21 Eur
(desiata 0,36 Eur, obed 0,85 Eur)
c) dospelí stravníci – zamestnanci školy (obed) ...................................... 1,33 Eur
d) dieťa v MŠ s celodennou stravou – diétne stravovanie ....................... 1,75 Eur
(desiata 0,44 Eur, obed 1,02 Eur, olovrant 0,29 Eur)
e) dieťa v MŠ s poldennou stravou – diétne stravovanie ..........................1,46 Eur
(desiata 0,44 Eur, obed 1,02 Eur)
4. Výška režijných nákladov na jedno dieťa je stanovená vo výške: 2,- Eur/mesiac.
5. V súlade § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a v súlade so
školským zákonom, je príspevok zo štátu na jeden obed vo výške 1,30 Eur na každé
dieťa, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník MŠ (predprimárne vzdelávanie), ktoré nedovŕšilo 6 rokov
b) MŠ, okrem dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima,
c) ak si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil/neuplatní nárok na zvýšený daňový
bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov.
6. V súvislosti s uvedeným príspevkom je poplatok na nákup potravín od 01.01.2022
nasledovne:
a) pre dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) v poslednom
ročníku predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) vo výške 0,15 Eur,
b) pre dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) v poslednom ročníku
predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) vo výške 0,00 Eur.
7. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo obed alebo iné jedlo. Ak
dieťa nemôže odobrať stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo
dieťaťu, u ktorého si podľa potvrdenia odborného lekára špecialistu, ako je napr.
gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, rodič dieťaťa, zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, prinesie vlastnú stravu, ktorá bude
uskladnená na osobitnom mieste od ostatnej stravy a potravín. Poskytnutú dotáciu na
stravu v sume 1,30 Eur vyplatí MŠ rodičovi dieťaťa, zákonnému zástupcovi alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, mesiac
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pozadu, na základe evidencie dochádzky do MŠ a to obvyklým spôsobom, napr.
poukázaním na účet rodiča, poštovou poukážkou, osobným prevzatím u vedúcej ŠJ.
8. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade, že jeho dieťa nemôže z rôznych dôvodov daný
deň odobrať stravu, je povinný najneskôr do 7,30 hod. príslušného dňa nahlásiť vedúcej
školskej jedálne, riaditeľke MŠ alebo ktorejkoľvek zamestnankyni MŠ, neúčasť svojho
dieťaťa na odobratí stravy. V prípade, ak si túto povinnosť nesplní, bude mu účtovaný
príspevok na stravu ako keby bola strava odobratá a bude mu započítaný do celkovej
platby za daný mesiac.
Článok V.
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverení zamestnanci Obecného úradu v Nemciach,
b) hlavný kontrolór Obce Nemce,
c) poslanci Obecného zastupiteľstva v Nemciach

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Nemciach Uznesením číslo: 212/2021 dňa: 01.12.2021.
2. VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia možno robiť len uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Nemce.
4. Účinnosťou VZN č. 3/2021 stráca účinnosť VZN č. 3/2019 o určení výšky, spôsobu
platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Nemce.

Alena Krajňáková
starostka Obce Nemce
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 (VZN) na pripomienkovanie v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
12.11.2021
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
12.11.2021
Zvesený z úradnej tabule dňa:
30.11.2021
Zvesený z internetovej stránky:
30.11.2021
Schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
01.12.2021
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
02.12.2021
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: 02.12.2021
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