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BOHUSLAVICE

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Trenčianske Bohuslavice
č.1/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Trenčianske Bohuslavice

Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice podľa § 6 ods.1, § 11 ods.4 písm.g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5 a § 140 ods.9
a odst.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
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole ( ďalej len „MŠ“ ) a v školskej jedálni ( ďalej
len „ŠJ“ ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice, prispieva zákonný zástupca
dieťaťa mesačným príspevkom, ktorého výšku určuje Obec Trenčianske Bohuslavice ako zriaďovateľ
všeobecne záväzným nariadením.
(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „nariadenie“ ) je určenie výšky
mesačného príspevku za pobyt v materskej škole a určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Trenčianske Bohuslavice a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu tohto príspevku.
(3) Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Trenčianske Bohuslavice.

Článok 2
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Obec Trenčianske Bohuslavice ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku finančného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole mesačne vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci sumou 20,00 € na jedno dieťa.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Obec Trenčianske Bohuslavice ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného
príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na
nákup potravín.
(2) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Trenčianske Bohuslavice, poskytuje stravovanie
deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov je určený za každý stravovací deň nasledovne:

Ukazovateľ
Materská škola
stravník – dieťa v MŠ
od 2 – 5 rokov
Materská škola
stravník – dieťa v MŠ
predškoláci
( 5- 6 rokov )

Finančný limit na nákup
potravín
3.finančné pásmo
Desiata

Obed

Olovrant

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

0,28 €

0,68 €

0,23 €

0,00 €

0,00 €

1,19 €

0,28 €

0,68 €

0,23 €

1,20 €

0,00 €

1,19 €

Čiastočná
úhrada
režijných
nákladov

Spolu

(4) Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo v školskom
stravovaní obed. V súvislosti s novelou zákona je zodpovedný zákonný zástupca za prihlasovanie
a odhlasovanie zo stravy. Ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole a nebolo odhlásené zo
stravy, zákonný zástupca si musí uhradiť finančný príspevok na stravovanie v plnej výške.

(5) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Trenčianske Bohuslavice, poskytuje stravovanie
pre dospelého stravníka – zamestnanca. Strava sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov
15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza dospelý stravník – zamestnanec aj režijné
náklady na jeden obed za každý stravovací deň nasledovne:

Ukazovateľ

Obed

Čiastočná
úhrada
režijných
nákladov
zamestnanca

Dospelý stravník
( zamestnanec )

1,19 €

0,16 €

Čiastočná
úhrada
režijných
nákladov
zamestnávateľa

Spolu

1,65 €

3,00 €

(6) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Trenčianske Bohuslavice, poskytuje stravovanie
pre dospelého stravníka – inú fyzickú osobu ( ďalej len „cudzí stravník“ ). Strava sa zabezpečuje
podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza
dospelý stravník – cudzí stravník aj režijné náklady na jeden obed za každý stravovací deň
nasledovne:

Ukazovateľ

Obed

Úhrada
režijných
nákladov

Dospelý stravník
( cudzí stravník )

1,19 €

1,81 €

Spolu

3,00 €

(7) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne, a to
prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého
dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom alebo
dospelým stravníkom.

Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č.4/2017 a č.1/2018 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Trenčianske Bohuslavice č.1/2019 bol vyvesený na
úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle Obce Trenčianske Bohuslavice dňa 18.03.2019 a
zvesený dňa 02.04.2019 bez pripomienok.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Trenčianske Bohuslavice č.1/2019 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice dňa 15.04.2019 uznesením č.36/2019.

(3) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č.1/2019 bolo vyvesené na úradnej tabuli
obce a zverejnené na webovom sídle Obce Trenčianske Bohuslavice dňa 25.04.2019 a zvesené dňa.............

(4) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č.1/2019 nadobúda účinnosť dňa
10.05.2019 ( t.j. pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve ).

(5) Zmeny a dodatky k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Trenčianske Bohuslavice.

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 25.04.2019

Darina Jurigová
starostka obce

