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Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“), § 6 ods. 24 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa príslušných
ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 245/2008 Z. z. “) sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „ nariadenie “).
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Čaňa (ďalej len „obec“) týmto nariadením určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
2. Obec Čaňa je zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení:
a) Základná škola, Pionierska 33, Čaňa,
b) Materská škola, Školská 12, Čaňa,
c) Školský klub detí, Pionierska 33, Čaňa,
d) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa,
e) Školská jedáleň, Pionierska 33, Čaňa,
f) Školská jedáleň, Školská 12, Čaňa.
3. Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa ods. 1 určuje
a) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí,
c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného
času,
d) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
4. Oznam a informáciu o výške mesačného poplatku a o termínoch splatnosti v súlade s týmto
nariadením zverejní riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom
mieste a vhodným a preukázateľným spôsobom informuje dotknuté osoby.
§ 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcou sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu (§ 28 ods.
3 zákona č. 245/2008 Z. z.).
2. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
(§ 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.)
3. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca dieťaťa prispieva
mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 20,00 €.
4. Zákonný zástupca dieťaťa príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (§ 28 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z.).

5. Zákonný zástupca dieťaťa príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe
rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, (§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.):
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 prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
6. Príspevok podľa ods. 3 tohto paragrafu nariadenia sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce. Ak pripadne 10. deň v
mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
1. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. (§ 114 ods. 6 zákona
č. 245/2008 Z. z.)
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 €.
3. Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí podľa ods. 2, ak zákonný zástupca o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2003 Z.
z.“). (§ 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.)
4. Kópiu rozhodnutia o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí podľa ods. 3 obec doručí riaditeľovi školy alebo
riaditeľovi školského zariadenia.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí podľa
ods. 2 sa uhrádza poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce vopred do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Ak pripadne 10. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa
vykoná v najbližší pracovný deň.
§ 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti centra voľného času
1.

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
ktorého zriaďovateľom je obec, určí obec všeobecne záväzným nariadením. (§ 116 ods. 6
zákona č. 245/2008 Z. z.).
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,00 € za každý záujmový útvar, ktorý žiak
navštevuje.
3. Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou centra voľného času podľa ods. 2, ak zákonný zástupca o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2003 Z.
z.“). (§ 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.).
4. Kópiu rozhodnutia o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou centra voľného času podľa ods. 2 obec doručí riaditeľovi školy alebo
riaditeľovi školského zariadenia.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa
ods. 2 sa uhrádza poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce vopred do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Ak pripadne 10. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa
vykoná v najbližší pracovný deň. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh
klubovej alebo záujmovej činnosti.
§ 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
1. Stanovuje sa 2. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo pre stravníkov všetkých
vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov.
2. Školská jedáleň zabezpečuje prípravu a výdaj jedál a nápojov pre:
 deti v čase ich pobytu v materskej škole,
 žiakov, ktorí sa zúčastnili vyučovania v základnej škole,
 zamestnancov škôl a školských zariadení, zamestnancov obce a cudzích (iných) dospelých
stravníkov.
3. Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, určené Ministerstvom školstva SR:

Stravné
MŠ denné
(stravníci od 2 - 6 rokov)
2. pásmo
Základná škola
(stravníci od 6 - 11 rokov)
2. pásmo
Základná škola
(stravníci od 11 - 15 rokov)
2. pásmo
Stredná škola
(stravníci od 15 - 18/19
rokov)
zamestnanec školy, školského
zariadenia, zamestnanec obce
a cudzí dospelý stravník

2. pásmo

Desiata
- výška
nákladov na
nákup potravín
na jedno
vydané jedlo v
€

Obed
- výška
nákladov na
nákup potravín
na jedno
vydané jedlo v
€

Olovrant
- výška
nákladov na
nákup potravín
na jedno
vydané jedlo
v €

Výška
príspevku na
úhradu režijných
nákladov na
jedno vydané
jedlo v €

Spolu
- výška nákladov na
nákup potravín a
výška príspevku na
úhradu režijných
nákladov na jedno
vydané jedlo v €

0,36

0,85

0,24

0,00

1,45

-

1,15

-

-

1,15

-

1,23

-

-

1,23

-

1,33

-

1,07

2,40

4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo pre stravníkov sa stanovuje
takto:
A/ Materská škola, 2. pásmo
a) Výška príspevku pre deti materskej školy okrem detí, ktoré navštevujú posledný ročník
materskej školy:
0,36 €
 desiata
0,85 €
 obed
0,24 €
 olovrant
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za jeden deň
1,45 €
b) Výška príspevku pre deti materskej školy, ktoré navštevujú posledný ročník materskej
školy:
0,36 €
 desiata
0,85 €
 obed
0,24 €
 olovrant
1,20 €
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za jeden deň
0,25 €
B/ Základná škola, 2. pásmo
a) Výška príspevku pre žiakov základnej školy vo veku od 6 - 11 rokov, ktorí sa zúčastnia
vyučovania základnej školy a odoberú obed:
1,15 €
 obed
1,20 €
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zákonný zástupca žiaka uhrádza za jeden deň
0€
b) Výška príspevku pre žiakov základnej školy vo veku od 11 - 15 rokov, ktorí sa zúčastnia
vyučovania základnej školy a odoberú obed:
1,23 €
 obed
1,20 €
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zákonný zástupca žiaka uhrádza za jeden deň
0,03 €
C/ Výška úhrady zamestnanca školy alebo školského zariadenia, zamestnanca obce a cudzieho
(iného) dospelého stravníka na nákup potravín a úhrada režijných nákladov spojených
s prípravou stravy a nápojov je 2,40 € ( obed), z toho:
1,33 €
 obed
1,07 €
 režijné náklady na 1 obed
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu
z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u
ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre
všetky druhy diét, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je
dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

6. Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom budú
určené v zápisnom lístku stravníka.
7. Oznam a informáciu o výške finančného príspevku na stravovanie a o termínoch splatnosti v
súlade s týmto nariadením v školách alebo v školských zariadeniach zverejní riaditeľ školy
alebo riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom mieste a vhodným a
preukázateľným spôsobom informuje dotknuté osoby.
§6
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaňa, na
ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čani dňa 13.12.2013 uznesením č. B/2013/11,
 Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2013, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa dňa 19.9.2014 uznesením
č. 95/2014,
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2013, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa dňa
19.6.2015 uznesením č. 68/2015,
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2013, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa dňa 22.6.2018
uznesením č. 381,
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2013, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa dňa 28.2.2019
uznesením č. 56.
§ 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Čaňa dňa
.......................... uznesením číslo ................... .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.

Michal Rečka
starosta obce

