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OBEC KOLINOVCE
Obec Kolinovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a §
140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KOLINOVCE
č.4/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a v školskom zariadení.

Článok 1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a v školskom
zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Kolinovce.
Článok 2
Druhy príspevkov
V škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolinovce sa uhrádzajú tieto
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so
stravovaním (ďalej len „príspevky“):
a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania.
Článok 3
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 7,- EUR slovom : Sedem eur.
2. Príspevok sa uhrádza do 15-tého dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa
príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
Článok 4
Výška, termín a spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole
v obmedzenej alebo prerušenej prevádzke a cez letné prázdniny
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej
školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom.

OBEC KOLINOVCE
2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) alebo čestné
vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase
školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo
inými závažnými dôvodmi .
4. Pre určenie výšky príspevku podľa čl.4 ods.3 je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej
školy v čase letných prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch počas letných prázdnin bude dieťa
materskú školu navštevovať

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1. 9. 2019.
2. Výška príspevku je nasledovná:
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3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa
tohto článku sa uhrádza do 20-tého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
za ktorý sa príspevok uhrádza školskej jedálni.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa
v školskej jedálni zníži o dotáciu poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR.
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Článok 6
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
1.Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby t.j. zamestnanca obce a cudzieho stravníka v
zariadeniach školského stravovania
2.Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma
stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19-ročných žiakov strednej školy.
3.Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre cudzieho stravníka sa určujú vo výške 1,33 euro
a režijné náklady vo výške 1,62 euro.
4.Cudzí stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na
nákup potravín a režijných nákladov.
5.Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje
na sumu 4,00 eur s účinnosťou od 01.07.2019 , pričom zamestnanec prispieva sumou 1,33 eur a
zamestnávateľ sumou 2,67 eur.

Článok 7
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Zákonný zástupca alebo dospelý stravník majú povinnosť príspevok uhradiť v hotovosti do
pokladne alebo bezhotovostným prevodom na účet ŠJ , číslo účtu 1746111051/0200 vedený vo VUB
banke, pobočka Krompachy
2. Toto VZN obce Kolinovce č.4/2019 nadobúda účinnosť 15-tým dňom odo dňa vyvesenia
nariadenia na úradnej tabuli a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve t.j. 18.07.2019.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzne nariadenie obce Kolinovce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č.2/2013 .
V Kolinovciach dňa 27.06.2019
vl.r
Jitka PUHALLOVÁ
starostka obce

