OBEC BOJNÁ

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019

o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bojná

VZN č. 1/2019 vyvesené na úradnej tabuli v obci Bojná dňa: 3.6.2019
VZN č. 1/2019 schválené dňa:19.6.2019
VZN č. 1/2019 vyhlásené dňa : 20.6.2019
VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa: 1.9.2019

Obecné zastupiteľstvo v Bojnej v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona číslo 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie obce Bojná
č. 1/2019
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bojná
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bojná.
§2
Školy a školské zariadenia
1) Obce Bojná je zriaďovateľom nasledovných škôl a školských zariadení:
a) materskej školy v Bojnej
b) základnej školy v Bojnej
c) školského klubu detí pri základnej škole v Bojnej
d) školskej jedálne pri základnej škole v Bojnej.

Druhá časť
Materská škola
§3
Príspevok za pobyt v materskej škole
1) Výška príspevku za pobyt jedného dieťaťa v materskej škole je 10,- EUR mesačne. Tento
príspevok sa uhrádza vopred najneskôr dvadsiateho kalendárneho dňa v mesiaci.
2) Príspevok za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok a menej 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 je narodené po 1.septembri príslušného roka teda ešte nedovŕšilo šesť rokov
života, jeho zákonný zástupca požiadal materskú školu o predčasné zaškolenie, dieťa je
prijaté do prvého ročníka základnej školy a zároveň školské zariadenie výchovnej
prevencie a poradenstva odporučilo predčasné zaškolenie, pričom rozhodujúci je dátum
prijatia a odporučenia.
3) Príspevok za pobyt v materskej škole sa uhrádza v pomernej časti za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
preukázateľným spôsobom – úhradou v polovičnej sumy 5,- € mesačne
b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v určitej časti
kalendárneho mesiaca kedy nie je prevádzka materskej školy prerušená - úhradou
v polovičnej sumy 5,- € mesačne
d) ktoré je narodené po 1.septembri príslušného roka teda ešte nedovŕšilo šesť rokov
života, jeho zákonný zástupca požiadal materskú školu o predčasné zaškolenie, dieťa je
prijaté do prvého ročníka základnej školy a zároveň školské zariadenie výchovnej
prevencie a poradenstva odporučilo predčasné zaškolenie, pričom strávi v materskej škole
len určitý počet dní, ktorý je nižší ako počet dní príslušného kalendárneho mesiaca.
§4
Odvolanie voči rozhodnutiam riaditeľky materskej školy
1) Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu je vo veciach rozhodnutí, ktoré
vydala riaditeľka materskej školy, napríklad rozhodnutie o prijatí dieťaťa, o neprijatí dieťaťa,
o dĺžke adaptačného pobytu, o dĺžke diagnostického pobytu, o prerušení dochádzky, o
predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa, oprávnený odvolať sa voči takýmto rozhodnutiam,
a to vo forme písomného odvolania doručeného odvolaciemu orgánu, ktorým je starosta obce
Bojná, na adresu Obecného úradu v Bojnej.
Tretia časť
Školský klub detí
§5
Príspevok za pobyt v školskom klube detí
1) Výška príspevku za pobyt jedného dieťaťa v školskom klube detí je 5,- EUR mesačne.
Tento príspevok sa uhrádza najneskôr do desiateho kalendárneho dňa mesiaca, za ktorý sa
príspevok hradí.
2) Príspevok za pobyt jedného dieťaťa v školskom klube detí sa neuhrádza ak zákonný
zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Štvrtá časť
Školská jedáleň
§6
Príspevok na stravovanie v školskej jedálni
1) Výška príspevku na stravovanie od 1.9.2019 – finančné pásmo 3.:
1.Stravná jednotka na stravovanie MŠ :Výška stravnej jednotky pre deti bez dotácie:
Desiata = 0,38 €
Obed
= 0,90 €
Olovrant = 0,26 €
Spolu
= 1,54 € (celodenné stravovanie)
= 1,28 € (poldenné stravovanie)
Možnosti:
*Doplácanie na stravovanie detí Obecný úrad Bojná /obed/ vo výške 0,40 € .
*Doplácanie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského
stravovania vo výške 0,20 € je prímom rozpočtu obce Bojná.
Stravná jednotka pre deti MŠ s dotáciou:
Spolu
= 1,54 € (celodenné stravovanie) – 1,20 € dotácia = 0,34 € (doplatí rodič)
= 1,28 € (poldenné stravovanie) – 1,20 € dotácia = 0,08 € (doplatí rodič)
*Doplácanie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského
stravovania vo výške 0,20 € je prímom rozpočtu obce Bojná.

Kategória
stravníkov

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo 3.finančné
pásmo
Desiata

MŠ
denná/stravn
ík- dieťa
MŠ
denná/stravn
ík- dieťa

Obed

Spolu
náklady
na nákup
potravín

Príspevo
k. zák.
zástupcu
na
režijné
náklady

Olovrant

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k strav.
návykom

0,38

0,90

0,26

1,54

0,20

0

0,38

0,90

0,26

1,54

0,20

1,20

Príspevo
k
OU na 1.
Obed
deťom
z obce
Bojná

Platba ZZ
za 1/deň
/réžia
a doplatok
na nákup
potravín

-0,40

1,34

-

0,54

2.Stravná jednotka na stravovanie ZŠ:
Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:1,21 € -1,20 dotácia = 0,01 doplatí rodič
Stravník . žiak v ZŠ II. stupeň - obed:1,30 -1,20 dotácia = 0,10 € (doplatí rodič)
Možnosti:

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského
stravovania vo výške 0,20 € je prímom rozpočtu obce Bojná?
Kategória
stravníkov

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo 2.finančné
pásmo
Desiata

ZŠ
denná/stravn
ík- 1.stupe
ZŠ
denná/stravn
ík- 2.stup

Spolu
náklady
na nákup
potravín

Príspevo
k. zák.
zástupcu
na
režijné
náklady

1,21

1,21

0,20

1,30

1,30

0,20

Obed

Olovrant

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k strav.
návykom

1,20
1,20

Príspevo
k
OU na 1.
Obed
deťom
z obce
Bojná

Platba ZZ
za 1/deň
/réžia
a doplatok
na nákup
potravín

-

0,21

-

0,30

Stravník žiak :ZŠ I.stupeň – desiata: 0,50 €
ZŠ II.stupeň - desiata: 0,50 €

Kategória
stravníkov

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo 2.finančné
pásmo
Desiata

ZŠ
denná/stravn
ík- 1.stupe
ZŠ
denná/stravn
ík- 2.stup

Obed

Olovrant

Spolu
náklady
na nákup
potravín

Príspevo
k. zák.
zástupcu
na
režijné
náklady

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k strav.
Návykom

Príspevo
k
OU na 1.
Obed
deťom
z obce
Bojná

Platba ZZ
za 1/deň
/réžia
a doplatok
na nákup
potravín

0,50

0,50

0,50

0,50

Stravník s diétou: V prípade, ak je žiak/dieťa na základe jeho zdravotného stavu lekárom –
špecialistom /gastroenterológ, imunológ, diabetológ a pod./ odkázaný na diétne stravovanie
bude mu vyplatená dotácia podľa kategórie stravníkov /MŠ, 1. 2. stupeň/ podľa počtu dní v
mesiaci, kedy sa zúčastnil na výchovno- vyučovacom procese. Dotáciu vyplatí Obec Bojná.
Donáška diéty : Ak si žiak /dieťa podľa diéty vyžaduje osobité stravovanie, môže si /podľa
zákona 527/2007 /doniesť pripravenú stravu z domu. Poplatok za výdaj - 0,20 € za jeden
obed.
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ Bojná: Poplatok za refundáciu včas neodhlásenej
stravy.
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom
dieťaťa na stravovanie .(t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 20. dňa
v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na
priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na
stravovanie (suma 20 €) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške.
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok
na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo

stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je
povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť,
alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený
pri jednotlivých kategóriách stravníkov .
3.Stravná jednotka na stravovanie dospelí stravníci:
Obed: 1,41 €
Réžia: 0,99 € /návrh/
Spolu: 2,40 €
Dospelým stravníkom sa stanovuje stravná jednotka podľa jednotne zvoleného finančného
pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na
potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.
Úhrada za stravovanie dospelých stravníkov :
- Základná škola + Materská škola Bojná
stravná jednotka za obed ----- 2,40 €
55% hradí zamestnávateľ 1,32 € /réžia 0,99 €+ 0,33 € - doplatí zamestnávateľ
45% hradí zamestnanec 1,08 €– 0,20 € soc. fond ZŠ, -0,30 € soc. fond MŠ
Stravná jednotka pre dospelého stravníka základnej školy 0,88 eur, pre stravníka materskej
školy 0,78 eur.
- cudzí stravníci – stravná jednotka 2,40 eur
Prispievanie na stravovanie dospelým stravníkom
réžia
zamestnávateľ
SF
ZŠ
0,99
0,33
0,20
MŠ
0,99
0,33
0,30
cudzí
-

stravník
0,88
0,78
-

spolu
2,40
2,40
2,40

V školskej jedálni sa poskytuje stravovanie bývalým zamestnancom škôl alebo školských
zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku, a iným
fyzickým osobám na základe zmluvy o poskytovaní stravovania.
Stravovanie cudzích stravníkov sa vykonáva na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania.
V školskej jedálni sa pripravuje strava pre zamestnancov ZŠ, MŠ, dôchodcom z obce Bojná,
ktorým sa strava rozváža, zdravotníkom, zamestnancom ZUŠ. Ostatným občanom nie je
možné stravovať sa!
4. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa
v mesiaci, formou:
* internetbanking
* poštová poukážka
Na účet: číslo účtu školskej jedálne:SK26 0200 0000 0016 3545 9055
Pri platení internetbankingom v poznámke pre prijímateľa uvádzajte variabilný symbol
a meno žiaka! Platba v hotovosti nie je možná!
5.Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr
do 13.30 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie
(napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno
v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30
- 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku
na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie
v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je
potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.Za odhlasovanie zo stravy je zodpovedný zákonný zástupca žiaka.
Evidencia odberu stravy na ZŠ je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si
čip/kartu v školskej jedálni. Cena čipu/karty je 2 €.
6.Možnosti odhlasovania zo stravovania:
-

on-line na web-stránke školy: ZŠ Bojná zsbojna. edupage .org
telefonicky na tel. ŠJ č. +421385373387
telefonicky na tel.č. MŠ +421385373293
osobne v ŠJ pri ZŠ(skrinka na odhlasovanie stravy)

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia
§6
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce
Bojná o učení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach č. 5/2016, a to dňom
nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) V prípadoch neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením sa bude postupovať
podľa školského zákona, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona
o financovaní škôl a školských zariadení, ako aj podľa vykonávacích predpisov vydaných na
základe uvedených zákonov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bojná bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Bojnej dňa 19.6.2019 a nadobúda účinnosť 1.9.2019.

V Bojnej, 30.5.2019

Mgr. Jozef Stankovský PhD., v.r.
starosta obce

