Dodatok č. 1/2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Rastislavice č.1/2019
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 28 ods. 5
zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom 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 Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 1/2019 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rastislavice č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni (ďalej len „nariadenie“)
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
VZN č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej v znení Dodatku č.2/2019 sa mení a dopĺňa
takto:
Článok II.
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§1
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má trvalý pobyt v obci Rastislavice, prispieva
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou
vo výške 15,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania
školského roka.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má trvalý pobyt mimo trvalého pobytu v obci
Rastislavice, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej

školy mesačne sumou vo výške 30,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí
sa počas trvania školského roka.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 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,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v materskej škole dve a viac detí,
príspevok podľa ustanovenia § 4 odsek 1. platí v rovnakej výške za každé dieťa umiestnené
v materskej škole.
3. Prevádzka materskej školy môže byť zabezpečovaná aj počas obdobia prázdnin a to
podľa podmienok určených riaditeľom Základnej školy s materskou školou Rastislavice.
4. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má trvalý pobyt v obci Rastislavice, počas
obdobia prázdnin prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne sumou vo výške 15,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v
mesiaci. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré má miesto trvalého pobytu mimo obce
Rastislavice, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne sumou vo výške 30,00 Eur, ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci
5. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci
mesiac bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Rastislavice
číslo IBAN: SK22 5600 0000 0051 4673 2004.
Článok III.
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
ZA POBYT ŽIAKA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
§2
1. Za pobyt žiaka v Školskom klube detí prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov Školského klubu detí mesačne sumou vo výške 6,00 Eur, ktorý sa
nekráti za vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestni v Školskom klube detí dvoch a viac
žiakov, príspevok podľa ustanovenia § 5 odsek 1. platí v rovnakej výške za každého
žiaka umiestneného v Školskom klube detí.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v školskom klube detí
uhradí zákonný zástupca najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca za aktuálny

mesiac bankovým prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Rastislavice číslo
IBAN: SK22 5600 0000 0051 4673 2004.
Článok IV.
VÝŠKA, PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU STRAVNÍKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§3
1. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť okrem detí a žiakov Základnej školy s
materskou školou Rastislavice aj zamestnanci školy a školských zariadení. So
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v nej stravovať aj iné fyzické osoby - cudzí stravníci.
2. Za stravovanie stravníka v školskej jedálni prispieva stravník, alebo zákonný
zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni mesačne vo výške
súčtu nákladov na:
a) nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR – II. finančné pásmo,
b) a režijných nákladov nasledovne:
- zamestnanci školy, školských zariadení a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na úhradu
nákladov školskej jedálne v lehote a spôsobom uvedeným v § 7 odsek 4. v nasledovnej výške:
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1. Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda (ďalej len
„stravy“) v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
v znení neskorších predpisov je, že:
a) sa dieťa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,
b) strava musí byť odobratá,
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obedu, bude hodnota celého obeda hradená rodičom
– v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže stravník odobrať do
obedára v určených hodinách (poznámka: iba 1. deň neprítomnosti),
2. Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť dotácia na
stravu žiakovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov odkázaný na diétne stravovanie,
vyplatená. Zákonný zástupca musí predložiť Základnej škole s materskou školou
Rastislavice žiadosť, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie od špecialistu. Dotácia na

stravu v sume 1,20 Eur na odobratý obed sa vyplatí zákonnému zástupcovi podľa dochádzky
žiaka na účet zákonného zástupcu.
3. Spôsob odhlasovania dieťaťa zo stravy:
a) dieťa je možné odhlásiť zo stravy najneskôr v deň neprítomnosti do 8. hod prostredníctvom
t.č. 035 6478 155
b) za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Podrobnejšie podmienky odhlasovania
Prevádzkovom poriadku školskej jedálne.
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4. Spôsob úhrady za odobratú stravu:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka školskej jedálne a výdajnej
školskej jedálne uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr do 15. dňa
kalendárneho mesiaca vopred za nasledujúci mesiac bankovým prevodom na účet Základnej
školy s materskou školou Klin číslo IBAN: SK71 5600 0000 0051 4673 5002
b)pri platbe je potrebné uviesť Variabilný symbol: 0950 a do poznámky meno a priezvisko
dieťaťa, mesiac, rok úhrady
Článok V.
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS PRÁZDNIN
§5
1. Organizáciu školského roka upravuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach
o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových
školách, ktorá sa na materské školy nevzťahuje. Školské prázdniny sú určené pre školy,
okrem materských škôl.
2. Materská škola bude zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do
materskej školy v tomto období
3. Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009
Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa
prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov: - potreby dôkladného
čistenia priestorov materskej školy, - dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj - čerpania
dovolenky zamestnancov.
4. O obmedzení alebo prerušení prevádzky materskej školy musí materská škola vopred a
preukázateľne informovať zákonných zástupcov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky
materskej školy cez letné prázdniny je riaditeľ povinný oznámiť spravidla jeden mesiac
vopred.
5. Základná škola s materskou školou Rastislavice bude zriaďovať počas prázdnin jedno
oddelenie materskej školy za podmienok minimálneho počtu 12 prihlásených detí
preukázateľným spôsobom. V prípade ak počet detí klesne do 24 hodín pod hranicu 12 detí,
riaditeľka školy písomne oznámi zákonným zástupcom prerušenie prevádzky.
Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto dodatku č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach dňa
16.12.2019 uznesením číslo 11/2019

2. Tento dodatok č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 16.12.2019
3. Nadobudnutím účinnosti dodatku č. 1/2019 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za
pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube, a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rastislavice.

Miroslav Juhász
Starosta obce Rastislavice

