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OBEC KOPRIVNICA

všnorncNn znvLzvÉ NanrADENIE oBCE KopRIvi\ICA

č.112019
o urČení výšlry finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na qichovu

a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školslcých zariadeniach,
ktorych zriaďovatel'om je obec KOPRIVNICA

Obecné zastupiteťstvo v Koprivnici v súlade s ustanovením § 6 a § I 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6
ods. 24 zókona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niehorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, §
]]4, § ]]6 a § 140 zókona č. 245/2008 Z. z. ovýchove avzdelávaní (školslcy zókon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d tí v a návrh Všeobecne
závrjzného nariadenia obce Koprivnica:

PRVÁ ČasŤ
ÚVOPNÉ USTANOVENIA

UU" 
"§n'".dmetVšeobecne závažné nariadenie (ďalej len ,,VZN") určuje výšku príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov na výchovu avzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zaiadeniach a ktoqých ztiaďovateťom je obec Koprivnica.



§2
Druhy príspevkov v školách a školslrých zariadeniach

V školách a školských zaiadeniach v zriaďovatel'skej pósobnosti obce Koprivnica sa

vlttádzajútieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na qýchovu avzdelávanie a nákladov
spoj ených so stravovaním (ďalej len,,príspevky") :

a) príspevok zapobyt dieťaťav materskej škole
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) pdspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zaňadeni

školského stravovania.

DRUHÁ ČasŤ
pRíspEvKy v šKolÁcu n šrorsrÝcH zARIADENIACH

§3
Príspevok zapobyt dieťat'a v materskej škole

1. Za pobyt ' dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne najedno dieťa sumou 6,00 EUR

2. Príspevok v materskej škole sa netltádzazadieťa:.
a) ktoré ma 1rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) akzákotlrtý zástupca díeťaťapredloží riaditeťovi lke/ materskej školy doklad o tom, že

je poberateťom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podťa

osobitného predpísul/,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dni zdóvodu choroby alebo rodinných dóvodov
pt eukéuateťným sp6 sobom,

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzkamaterskejškolyzapričinenáztiaďovateťomaleboinýmizávažnými
dóvodmi. V týchto prípadoch t;ůrádzazákonrtý zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendámom mesiaci.

§4
Príspevok na činnost'školského klubu detí

1. Obecné zastupiteťstvo v Koprivnici v zmysle § 114 ods. 6 zákonaNR SR č.24512008 Zb.
o výchove avzdelávaní aozmene adoplnení niektorych zákonov navrhuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

v sume 3100 EUR,

2. Na základe písomnej žiadosti a predloženia dokladu o tom, že zákonrý zástupca Žiaka
je poberatel'om dávky v hmotnej nidzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzl mÓže obec

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.



§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie

v zariadení školského stravovania

I. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonrtý zástupca vo qýške nákladov na nákup potravín

podťa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup

potravínnajednojedlourčenýmiministerstvomškolstvasúčinnosťouod 1.9.20ll.

2. Výška príspevku je nasledovná:

2.finančné pásmo

3. Pdspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovaníev zaiaďení školského stravovania
podťa tohto článku sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktory ptedchádza
kalendtírnemu mesiaclJ, za ktoqi sa príspevok ulttádza škole, ktorej je školská jedáleň

súěasťou.

§6
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov - zame§tnancov obce Koprivnica

v zariadení školského stravovania

I. Ziaďovatel' súhlasí so stravováním dospelej osoby - zamestnanca obce Koprirmica v
zariadeniach ško lského stravovania.
2. Denrtý príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa ubrádza podťa finanČného
pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 - 18/19-ročných žiakov strednej

školy.
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške
1,12 elx arežijné náklady vo výške 1,37 eur.
4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške
nákladov na nákup potravín arežijných nákladov.
5. Stravovanie zamestnancov sa realízuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa

stanowje na sumu 2149 eut, pričom zamestnanec prispieva sumou 1r!2 eut a zamestnávateť

sumou 1137 eur.
6. Dospelí stravníci - zamestnanci obce majú povinnosť príspevok uhradiť spósobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeť školy alebo vedúci pracovník školského zariadenia (ďalej len

,,riaditer") vo vnútomom predpise.

Stravník-dieťavMŠ
1 desiata 1 obed 1 olovrant celodenní

strava
€ € € €

Stravníci od2-6okov 0,26 € 0,64€ 0,22€ 1,12€

Stravník - žiakv ZS, v SS
1 obed

€
Stravníci od 6 - 11 rokov 0,95 €
Stravníci od 15 - l8ll9 rokov 1,12€
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§7
záverečné ustanovenia

Príspevok je možné uhradiť vopred vo viacerých mesačných splátkach. Spósob úhrady
j.ednotlivých príspevkov určí riaditel' školy alebo vedúci pracovník školského zariadenia.
Žiadosti o zníženie, prípadne odpustenie poplatkov podia tohto VZN ptedloží žiadateí
riaditel'ovi školy alebo vedúcemu školského zariadenia.
Na tomto Všeobecne záváznom nariadení Obce Koprivnica o určení výšky finančních
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na qýchovu a vzdelávartie a nákladov a na
výchovu avzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach v zriaďovatel'skej pósobnosti obce Koprivnica sa uznieslo Obecné
zastupitelstvo v Koprivnici uznesením č. 1l20I9.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závťizného nariadenia sa ruší vzN
obce Koprivnica číslo 3/2009 zo dňa 1,6.12.2008 a doplnok k VZN zo dňa24.6.20l5.

V Koprivnici 30.03.20 1 9
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