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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hul
č. 1/2019
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Huli podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 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 (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“)
a zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku:
a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona
č. 245/2008 Z.z.,
b) na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady, ako aj podmienky
úhrady v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z.z.,
§2
Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole sa určuje sumou 13 eur.
(2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§3
Príspevok na náklady v školskej jedálni
(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré nenavštevuje posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni materskej školy sa určuje nasledovne:

a) na 1 desiatu ..................................................................................................................0,36 eur,
b) na 1 obed ....................................................................................................................0,85 eur,
c) na 1olovrant..................................................................................................................0,24 eur.

(2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný
ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole, alebo žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima je 1,20 eur.
(3) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni materskej školy sa určuje nasledovne:
a) na 1 desiatu................................................................................................................0,01 eur,
b) na 1 obed.....................................................................................................................0,00 eur,
c) na 1 olovrant ................................................................................................................0,24 eur.
(4) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný
ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a je stravníkom školskej jedálneurčuje
nasledovne:
a) na 1 desiatu..................................................................................................................0,01 eur,
b) na 1 obed.....................................................................................................................0,00 eur,
c) na 1 olovrant ...............................................................................................................0,24 eur.
(5) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov v základnej škole je 1,20 eur
na 1 odobratý obed.
(6) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni základnej školy sa určuje nasledovne:
a) na 1obed pre stravníka od 6 do 11 rokov...................................................................0,00 eur,
b) na 1 obed pre stravníka od 11 do15 rokov..................................................................0,03 eur.

(7) Výška mesačného príspevku na režijné náklady, t.j. na skvalitnenie technického vybavenia
a zariadenia školských jedální materskej školy a základnej školy sa určuje sumou 2,00 eur
pre každého stravníka školskej jedálne mesačne.
(8) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24 hodín vopred a to najneskôr
do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca neodhlási včas dieťa (žiaka) zo
stravy, neodhlásenú stravu musí zaplatiť v plnej výške.
(9) Na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne základnej školy je dospelý stravník školskej
jedálne povinný prispievať na 1 obed sumou...................................................................1,33 eur.
(10) Tieto príspevky sa uhrádzajú najneskôr do 15. dňa daného kalendárneho mesiaca.

§5
Príspevok na činnosti školského klubu detí

(1) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí určí riaditeľ základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou; sumou
7 eur.
(2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Huli toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo
IV/2019/3 na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2019

uznesením č.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie obce Hul č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

V Huli, 29.05.2019
Ing. Pavol Guláš
starosta obce

Podľa § 6 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Obec Hul
Zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hul Číslo 1/2019 o výške príspevkov
v školách a školských zariadeniach, o ktorom bude rokovať Obecné zastupiteľstvo v Huli dňa 27.
júna 2019.
Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom
vyvesenia návrh začína plynúť najmenej desať dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na Obecnom úrade Hul. Táto lehota končí uplynutím dňa 27.06.2019.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé,
kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak a pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Hul dňa 29.05.2019
Adresa:
Obec Hul
Nám. Cyrila Minárika
435/16, 941 44 Hul

Dôvodová správa
Všeobecná časť:
Navrhovaným všeobecne záväzným nariadením obce Hul č. 1/2019 sa určuje výška príspevkov
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a to:
a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona
č. 245/2008 Z. z.,
b) na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady, ako aj podmienky úhrady
v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z.,
Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z reálnej možnosti, ako čiastočnými finančnými
príspevkami udržať a zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách,
základných školách, školskom klube detí,ako aj úroveň školskej jedálne.

Osobitná časť:
V súvislosti s novelou zákonao dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky na podporu k stravovacím návykom dieťaťa účinnou od 01.01.2019
a zmenou finančných pásiem, ktoré vydalo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR,
ktoré sú záväzné pre školské stravovanie od 01.09.2019, je potrebné prijať nové všeobecne
záväzné nariadenie obce Hul č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.
V materských školách sa prechádza z finančného pásma č. IV. do finančného pásma č. II. a na
základných školách finančné pásmo č. II. Mení sa však výška úhrady zákonného zástupcu na
nákup potravín v školských jedálňach nasledovne:
Úhrada zákonného zástupcu v materskej škole pre deti, ktoré nenavštevujú posledný
ročníkvzdelávacieho programu odboru vzdelávania sa mení nasledovne:
v § 4 ods.1
Desiata
Pred
zmenou

0,30

Po
zmene
0,36

Obed
Pred
Po
zmenou zmene

0,72

0,85

Olovrant
Pred
Po
zmenou zmene

0,25

0,24

Spolu
Pred
Po
zmenou zmene

1,27

1,45

*ceny sú uvedené v eurách

v § 4 ods.2
sa dopĺňa nasledovne:
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole, alebo žije v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima:
1,20 eur.

v § 4 ods. 3
sa mení nasledovne: Výškaúhrady zákonného zástupcu v materskej školepre dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročníkvzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni materskej školy sa určuje nasledovne:
Desiata
Pred
zmenou

0,01

Po
zmene
0,01

Obed
Pred
Po
zmenou zmene

0,00

0,00

Olovrant
Pred
Po
zmenou zmene

0,06

0,24

Spolu
Pred
Po
zmenou zmene

0,07

0,25

*ceny sú uvedené v eurách

v § 4 ods.4
sa mení nasledovne: Výška úhrady zákonného zástupcu, okrem dieťaťa navštevujúceho
posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, alebo ktorej príjemje najviac vo výške životného minima a je stravníkom školskej
jedálni:
Desiata
Pred
zmenou

0,00

Po
zmene
0,01

Obed
Pred
Po
zmenou zmene

0,00

0,00

Olovrant
Pred
Po
zmenou zmene

0,00

0,24

Spolu
Pred
Po
zmenou zmene

0,00

0,25

*ceny sú uvedené v eurách

v § 4 ods. 5
sa dopĺňa takto: dotácia na výchovu k stravovacím návykom v základnej škole: 1,20 eur.
§ 4 ods. 6 sa mení nasledovne: Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni základnej školy sa určuje nasledovne
Základná škola

žiaci od 6-11 rokov
žiaci od 11 - 15 rokov

Obed
Pred
Po
zmenou
zmene
1,09
0,00
1,16
0,03

*ceny sú uvedené v eurách

§ 4 ods. 9 sa dopĺňa nasledovne: Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24
hodín vopred a to najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca včas
neodhlási dieťa (žiaka) zo stravy, neodhlásenú stravu musí zaplatiť v plnej výške.
§ 4 ods. 10 sa mení nasledovne: Na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne základnej školy
je dospelý stravník školskej jedálne povinný prispievať na 1 obed sumou.............................1,33 eur.
Výšku režijných nákladov uhrádzajú cudzí a dospelí stravníci na 1 obed sumou...................1,98 eur.
Celková hodnota jedla pre cudzích a dospelých stravníkov, v školskej jedálni činí............... 3,31 eur.

