Obec Lúčky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g.) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 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

vydáva
samosprávne

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lúčky č. 2/2019
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení.
§1
Účel a predmet
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Lúčky
521 a v jej školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lúčky.
2)
a)
b)
c)

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
za pobyt dieťaťa v materskej škole,
príspevok na činnosť školského klubu detí,
príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni.

§2
Materská škola
Výška mesačného príspevku 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 nasledovne:
Elokované pracovisko (materská škola) pri
Základnej škole s materskou školou, Lúčky
521
Príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 2,5 -3
rokov (príspevok sa zníži v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy

Výška mesačného
príspevku v € na jedno
dieťa
50 €

dieťa dovŕši 3 roky.)

Príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 3-5
rokov v mesiacoch september až jún
Príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 3 -5
rokov v mesiacoch júl, august

10,- €
20,-€
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2) Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok platí.
3) Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa sa môže vyberať príspevok súhrne vopred
za viac mesiacov v príslušnom školskom roku.
4) Príspevok môže zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať nasledovne:
 v hotovosti priamo do pokladne v predškolskom zariadení
 bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB Ružomberok IBAN:
SK68 0200 0000 0016 3768 7553
5) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred splnením 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 núdzi1,
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
e) kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
f) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola
prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

§3
Školský klub detí
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 15,- €.
2) Príspevok sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok platí.
3) Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa sa môže vyberať príspevok súhrne vopred
za viac mesiacov v príslušnom školskom roku.
4) Príspevok môže zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať nasledovne:
 v hotovosti priamo do pokladne Základnej školy s materskou školou, Lúčky
521
 bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB Ružomberok IBAN:
SK68 0200 0000 0016 3768 7553

1

Zákon č. 417/2013 Z. z. pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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5) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka
o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
§4
Školská jedáleň
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“) poskytuje stravovanie deťom, žiakom
a zamestnancom škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2) Stravníkmi v ŠJ môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení so
súhlasom zriaďovateľa a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši sa môžu v ŠJ stravovať aj iné fyzické osoby.
3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ pozostáva z:
a) z úhrady výšky finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov zodpovedajúcemu 2. finančnému pásmu
zverejneného Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR na internetovej
stránke.
b) príspevku na režijné náklady:
 pre deti a žiakov vo výške 1,-€ mesačne za podmienky odobratia minimálne
jedného obeda mesačne na stravníka.
 pre iných stravníkov vo výške plných režijných nákladov
4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Stravníci od 2,5 -6
rokov

0,36 €

0,85 €

0,24 €

Cena
celodennej
stravy spolu
bez réžie
1,45 €

Mesačný
poplatok za réžiu
1,00 €

Základná škola

Obed

Mesačný poplatok za réžiu

stravníci od 6-11 rokov
stravníci od 11-15 rokov

1,15 €
1,23 €

1,00 €
1,00 €

Dospelá osoba prispieva:

Iní stravníci

Náklady na nákup
potravín

Režijné náklady

1,33 €

1,83€

Úhrada za jedného
stravníka za jeden
obed
3,16 €

5) Príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
6) Príspevok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB
Ružomberok IBAN: SK70 0200 0000 3323 2342
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§5
Záverečné ustanovenia
1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
2) Prípadné zmeny a doplnky tohto nariadenia budú riešené formou písomných dodatkov.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť:
VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení. č. 3/2017 schválené
dňa 12.5.2017 Uznesením č. 26/2017.
4) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Lúčky na svojom zasadnutí dňa
12.06.2019 uznesením č. 43/2019.
5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019

Branislav Hrbček
starosta obce
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