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Všeobecne záväzné nariadenie obce Tajov
č. 2/2019
o určení výšky príspevkov na činnosť školy a
školského zariadenia

Obecné zastupiteľstvo obce Tajov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
Článok I.
Predmet úpravy
Obec Tajov týmto všeobecným záväzným nariadením určuje v zmysle Školského zákona výšku
mesačného príspevkov, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (článok II.),
b) na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni (článok III.).
Článok II.
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Tajov týmto všeobecným záväzným nariadením určuje v zmysle 28 ods. 5 Školského
zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno
dieťa s trvalým pobytom v obci Tajov na sumu vo výške 13 Eur.
2. Obec Tajov týmto všeobecným záväzným nariadením určuje v zmysle 28 ods. 5 Školského
zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno
dieťa s trvalým pobytom mimo obce Tajov na sumu vo výške 17 Eur.
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo
do pokladne materskej školy a to do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
4. 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.
5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prevádzka

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom
Článok III.
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 2.
finančného pásma určeného ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky s účinnosťou od 1. 9. 2019. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri
materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 1518/19 rokov v súlade s 2. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR
Sumy sú uvedené v €
desiata obed
Materská škola
(stravníci 2 -6 ) rokov
Zamestnanci
(réžia)
(soc. fond.- 0,23 €)
(prísp. zam. – 55%= 1,529 €)

0, 36 €

olovrant spolu

0,85 € 0,24 €

1,45 €

1,33 €
1,45 €

2,78 €
1,02 €

2. Od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom sa poskytuje:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 € za každý
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole
a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant).
b) na dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa zúčastnilo
vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata,
olovrant).
3. Nárok na dotáciu na stravu má aj dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
4. Rozdiel medzi dotáciou a výškou stravnej jednotky v školskej jedálni 0,25 € uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa za každý stravovací deň, v ktorom sa zúčastnilo vzdelávacieho
procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant).
5. Zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje svoje dieťa zo stravy deň vopred (telefonicky, osobne)
do 13:00 hod. V prípade náhleho ochorenia je možnosť odhlásiť do 7:15.hod.
6. Zamestnanci ŠJ denne budú kontrolovať o 8:00 hod. dochádzku detí. Ak dieťa nie je
prítomné v MŠ o 8:00 hod., školská jedáleň nemôže normovať stravu na toto dieťa.
V prípade neskoršieho príchodu do MŠ z dôvodu návštevy lekára, je zákonný zástupca

dieťaťa povinný oznámiť túto skutočnosť pani učiteľke, alebo telefonicky ráno do 7:15 hod.,
v opačnom prípade dieťa nebude v ten deň prijaté do MŠ.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné len po ich schválení Obecným zastupiteľstvom obce
Tajov.
2. Na prijatí ,,Všeobecne záväzného nariadenia obce Tajov č.
2/2019 o určení výšky
príspevkov na činnosť školy a školského zariadenia sa Obecné zastupiteľstvo obce Tajov
uznieslo uznesením číslo 19/2019 dňa 24. 6. 2019
3. Toto VZN ruší VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevkov na činnosť školy a školského
zariadenia.
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tajov č. 2 /2019 o určení výšky príspevkov na činnosť
školy a školského zariadenia je vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli odo dňa 26.6. 2019 do
............2019 a internetovej stránke Obce Tajov odo dňa 26. 6. 2019.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli, t.j. dňom .........2019.

Mgr. Janette Cimermanová
starostka obce

