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Obecné zastupiteľstvo obce Tomášov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019
o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške dotácie na
prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej
jedálne zriadených obcou, príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu
nákladov v týchto zariadeniach (ďalej „VZN o MŠ, ŠKD a ŠJ“)

Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o podmienkach prijímania detí do
predškolských zariadení, výške dotácie na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach,
školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou, príspevku zákonných zástupcov
na čiastočnú úhradu nákladov v týchto zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 3 Zápis a prijímanie detí do materských škôl sa bod 3. mení nasledovne:
„ 3. Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita
tried a riaditeľ zohľadňuje nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí:
a) trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Tomášov,
b) dovŕšenie piateho roku veku,
c) odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odložený
začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
d) ak má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca,
e) trvalý pobyt dieťata v školskom obvode obce Tomášov,
f)

dovŕšenie tretieho roku veku dieťaťa počas školského roka, v ktorom má byť
prijaté na predprimárne vzdelávanie.”

2. V článku 3 Zápis a prijímanie detí do materských škôl sa bod 5. mení nasledovne:
„5. V prípade, ak to umožňujú kapacitné možnosti, prijímanie detí do materskej školy
je možné aj v priebehu roka, pričom sa bude prihliadať na poradie dôležitosti kritérií
zoradených v písm. a) až f) bodu 3. tohto článku.”
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3. Článok 8 Príspevky – stravné vrátane nadpisu znie:

„Článok 8
Príspevky – stravné
1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3.
finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR.
2. Na úhradu režijných nákladov školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa,
žiaka sumou 0,20 € za jeden odstravovaný deň (v ZŠ – hlavné jedlo, v MŠ – hlavné
jedlo a doplnkové jedlo).
3. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania
dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ust. § 14 ods. 5 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):
a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa, žiaka na stavu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na
stravu v ŠJ“, kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel.
b) V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy v súlade
s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/20110 Z.z. je povinný uhradiť náklady na stravu
v plnej výške určeného 3. finančného pásma vrátane celej výšky dotácie a určenej
časti režijných nákladov za každý neohlásený deň.
c) Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia
podmienok (podľa potvrdenia odborného lekára u druhu požadovanej diéty) a ak
nemá vytvorené podmienky pre výrobu učených diét v zmysle uss. § 140 ods. 5
zákona č. 245/2008 Z.z. t.j.:
- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezita)
- diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovka)
- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia),
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade sa nariadením § 4
zákona č. 544/2010 Z.z, na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka.
4. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a dospelého stravníka na
čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy s úhradou režijných nákladov na
výrobu, výdaj jedál a nápojov stanovuje obec na vydané jedlo na deň nasledovne:
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Kategória
stravníkov

Materská škola
(stravníci od 2 do 5
rokov)

Materská škola
(stravníci od 2 do 5
rokov) ak sú deti
v hmotnej núdzi
alebo ich rodičia
majú nízky príjem
nedosahujúci výšku
životného minima
Materská škola
predškoláci
- deti rok pred
plnením povinnej
školskej dochádzky
Základná škola I.
stupeň
(stravníci od 6 do 11
rokov)
Základná škola I.
stupeň
(stravníci od 6 do 11
rokov) ak sú deti
v hmotnej núdzi
alebo ich rodičia
majú nízky príjem
nedosahujúci výšku
životného minima
Základná škola II.
stupeň
(stravníci od 11 do
15 rokov)
Základná škola II.
stupeň
(stravníci od 11 do
15 rokov) ak sú deti
v hmotnej núdzi
alebo ich rodičia
majú nízky príjem
nedosahujúci výšku
životného minima

Stravné
3. finančné
pásmo

Výška
dotácie
na jedlo
v€

Úhrada časti
režijných
nákladov
v €

Celková výška
úhrady za stravníka
v€

Bez
dotácie

0,20 €

1,74 €

1,54 €

1,20 €

0,20 €

0,34 €

1,54 €

1,20 €

0,20 €

0,34 €

1,21 €

1,20 €

0,20 €

0,21 €

1,21 €

1,20 €

0,20 €

0,21 €

1,30 €

1,20 €

0,20 €

0,30 €

1,30

1,20

0,20 €

0,30 €

1,54 €

0,38 €
desiata
0,90 €
obed
0,26 €
olovrant
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Stravníci od 15 -18
rokov a dospelí
stravníci

1,41

Bez
dotácie

0,20 €

1,61 €

5. Pri vyúčtovaní príspevku na stravovanie sa postupuje nasledovne: počet prihlásených dní
na stravu krát celková výška úhrady za stravníka podľa bodu 4 tohto článku.
6. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a zamestnanci ZŠ a školských zariadení platí finančný
príspevok na stravovanie mesačne vopred najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca a to
formou peňažného poukazu alebo bankovým prevodom na účet zriaďovateľa obce Tomášov.
7. Čas, do ktorého je možné odhlásiť stravníka je nasledovný: pondelok – piatok v čase do
8:00 hod.
8. Odhlásenia stravníka z poskytnutia stravy je možné vykonať osobne alebo telefonicky na
kontaktné telefónne čísla:
-

Školská jedáleň pri Materskej škole:
Školská jedáleň pri Základnej škole:

02/45 958 285
02/45 958 120.

9. V odôvodnenom prípade na požiadanie jedného zo zákonných zástupcov môže starosta
obce znížiť príspevok na stravné až o 100%.“

Článok 2
Záverečné ustanovenie
1.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o podmienkach prijímania detí
do predškolských zariadení, výške dotácie na prevádzku a mzdy v predškolských
zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou, príspevku
zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v týchto zariadeniach (ďalej „VZN o
MŠ, ŠKD a ŠJ“) bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tomášove uznesením
č. 62/2019 zo dňa 01.02.2019 a nadobúda účinnosť dňa 19. júla 2019.

V Tomášove, dňa 04.07.2019

Ing. István Pomichal, PhD. v.r.
starosta obce
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