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Obecné zastupiteľstvo v Diakovciach v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods.5, § 114 ods. 6,
a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl.1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Diakovce /ďalej len „VZN“/ určuje:

1. Podrobnosti financovania materskej školy a zariadenia školského stravovania pri ZŠ s VJM
v Diakovciach, ktoré zabezpečuje stravovanie žiakov základnej školy a detí materskej školy,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení MŠ SR.
2. Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa bude financovať materská škola
a zariadenie školského stravovania, okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na
účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam.
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
a) na dieťa Materskej školy s VJM - Óvoda a Materskej školy v Diakovciach,
b) na dieťa zariadenia školského stravovania pri Základnej škole s VJM - Alapiskola
v Diakovciach.
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku je uvedené v prílohe tohto
VZN.
4. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky zariadeniu školského
stravovania pri Základnej škole s VJM - Alapiskola v Diakovciach.
5. Výšku príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov a spôsob jeho platby, ktoré budú
uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Diakovce.
Účelom príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov je čiastočná úhrada nákladov škôl
a školských zariadení, spojených s umiestnením alebo stravovaním detí a žiakov.
6. Pri stanovení príspevku v materských školách a v školských zariadeniach sa vychádza
z úpravy sumy životného minima podľa osobitného predpisu1 pre jedno nezaopatrené dieťa.
7. Výšku stanoveného príspevku v materských školách zverejní riaditeľ materskej školy.
Výšku stanoveného príspevku v školských zariadeniach zverejní riaditeľ základnej školy,
ktorého je školské zariadenia súčasťou. Zverejnenie príspevku, podľa predchádzajúcej vety
sa vykoná na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení.
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Čl.2
PRÍJEMCA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:
a) Obec Diakovce za Materskú školu s VJM – Óvoda a Materskú školu v Diakovciach
bez právnej subjektivity a školský klub pri ZŠ S VJS.
b) Základná škola s VJM - Alapiskola v Diakovciach za zariadenie školského
stravovania, zabezpečujúce stravovanie žiakov Základnej školy s VJM - Alapiskola,
Základnej školy ako aj detí materských škôl.

Čl.3
PODROBNOSTI FINANCOVANIA MATERSKEJ ŠKOLY

1. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl v príslušnom kalendárnom roku sa
financujú podľa počtu detí prijatých do materských škôl na základe rozhodnutia riaditeľky
Materskej školy s VJM – Óvoda a Materskej školy podľa stavu k 15.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Náklady na stravovanie detí materskej školy a žiakov základnej školy v príslušnom
kalendárnom roku sa financujú podľa počtu všetkých detí prijatých do materskej školy a počtu
všetkých žiakov základnej školy prijatých do školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca na jedno
dieťa vo výške 110 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa vo veku od 2 do 3 rokov
a vo výške 11 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa vo veku od 3 rokov.
Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
4. Príspevok za pobyt v materskej škole sa podľa osobitného predpisu2 neuhrádza za dieťa,
ktoré:
a/ 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.
5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa3 sa neuhrádza za dieťa,
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,
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b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v tých
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
6. Príspevok za pobyt v materskej škole môžu zákonný zástupcovia dieťaťa uvedeného v čl. 3,
bod 4, písm. a/, b/ uhradiť ako dobrovoľný príspevok na základe školského poriadku
materskej školy.
7. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa3 sa uhrádza pomerným
spôsobom podľa počtu evidovaných dní dochádzky v prípade:
a/ dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase školských prázdnin,
b/ prerušenia prevádzky materskej školy z dôvodu zapríčineného zriaďovateľom alebo z iných
závažných dôvodov.
8. Finančné prostriedky získané zo školného sú príjmom rozpočtu materskej školy.
9. Výška príspevku za pobyt v materskej škole je uvedený v prílohe tohto VZN.

Čl. 4
LEHOTA NA PREDLOŽENIE ÚDAJOV

Nie je potrebné predkladať žiadne údaje, nakoľko spôsob financovania materskej školy
a školských zariadení uvedený čl.3 si to nevyžaduje.

Čl. 5
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí sa určí vo výške 4,42 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Tento
príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška mesačného
príspevku je určený v prílohe tohto VZN.
2. Riaditeľ základnej školy alebo zriaďovateľ školského klubu detí rozhodne o znížení alebo
odpustení príspevku podľa bodu 1 tohto článku v prípade , ak zákonný zástupca žiaka o to
písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu4, alebo na základe
písomnej žiadosti rodiča v závažných a opodstatnených prípadoch.
3. Finančné prostriedky získané zo školného ŠKD sú príjmom rozpočtu školského klubu detí.
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Čl. 6
ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení,
so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
3. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa
vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych
lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka.
4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka, vo výške nákladov na nákup potravín, podľa vekových
kategórií stravníkov.
5. Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov
a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky /ďalej
len „ministerstvo“/5. Finančné pásma podľa predchádzajúcej vety sa stanovujú nasledovne:
a/ materská škola /stravníci od 2 do 6 rokov/ - 2. pásmo,
b/ základná škola /stravníci od 6 do 11 rokov/ - 2. pásmo,
c/ základná škola /stravníci od 11 do 15 rokov/ - 2. pásmo,
d/ iní stravníci /cudzí dospelí stravníci a zamestnanci škôl/ - 2. pásmo.
6. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa
materiálno-spotrebných noriem, receptúr pre diétne stravovanie a finančných pásiem
vydaných ministerstvom. Finančné pásma pre diétne stravovanie sú stanovené nasledovne:
a/ materská škola /stravníci od 2 do 6 rokov/ - 2. pásmo,
b/ základná škola /stravníci od 6 do 11 rokov/ - 2. pásmo,
c/ základná škola /stravníci od 11 do 15 rokov/ - 2. Pásmo.
7. Výška príspevku na réžiu:
a/ je na jedno dieťa alebo jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy
životného minima pre nezaopatrené dieťa,
b/ pre cudzích dospelých, stravníkov sa vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na
prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy.
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c/ pre zamestnancov školy sa vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na prípravu
jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy, Úhrada sa realizuje podľa § 152 ods. 3 Zákonníka
práce6 .
8. Stravné a réžia podľa bodu 5 a 7 tohto článku sa uhrádza:
Najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie
poskytuje.
9. Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 7
tohto článku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, to
neplatí ak ide o dieťa a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu7.
10. Finančné prostriedky získané z réžie sú príjmom rozpočtu školskej jedálne.

Čl. 7
VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ÚČEL ICH POUŽITIA

1.Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa
materských škôl a zariadenia školského stravovania pri ZŠ s VJM – Alapiskola Diakovce je určená
v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

2. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa čl.2 tohto VZN je oprávnený použiť finančné
prostriedky len na úhradu miezd a odvodov a prevádzku zariadenia školského stravovania a pri ich
použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

3. V prípade, že prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do
31.12. príslušného kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce
Diakovce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Čl. 8
TERMÍN A SPÔSOB POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Obec Diakovce poskytne príjemcovi podľa Čl.2, bod b/ tohto VZN, finančné prostriedky
mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 28.dňa príslušného
mesiaca.
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Výšku finančných prostriedkov môže obec upraviť počas kalendárneho roka.

Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Diakovce a na internetovej
stránke obce Diakovce od ................ do .....................

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Diakovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Diakovciach dňa ................... uznesením č. ...............................

(3) V zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo toto všeobecne
záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli obce Diakovce ako aj na internetovej stránke obce
Diakovce od ........................... do ............................
(4) Týmto VZN sa ruší VZN prijaté uznesením č. 21/21042016/A5 zo dňa 21.04.2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

V Diakovciach dňa

..............................................
Ing. Kristína Jakócsová
Starostka obce Diakovce

-----------------------------------------------------------§ 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektrých zákonov
v znení neskorších predpisov,
2 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.
3 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.
4 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
5 Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín.
6 § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
7 § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
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Slovenskej republiky.

PRÍLOHA č.1
(1) Výška finančných prostriedkov pre rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy v Diakovciach predstavuje minimálne 2322,54 EUR/dieťa/rok.

(2) Výška finančných prostriedkov pre rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa resp. žiaka
v zariadení školského stravovania pri Základnej škole v Diakovciach predstavuje minimálne
..................... Eur.

(3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov
nasledovne:
od 2 do 3 rokov dieťaťa mesačne 100 EUR,
od 3 rokov dieťaťa mesačne 10 EUR.

(4) Za pobyt žiaka v školskom klube detí prispieva rodič na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne na jedného žiaka sumou 4 EUR.

(5) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín /ďalej len „stravné“/ a režijné náklady:
Veková kategória

Obed
režijné náklady

Olovrant

Úhrada
EUR

0,64

-

0,22

1,12

-

0,95

-

-

0,95

-

1,01

-

1,01

1,01

Desiata

Obed
potraviny

MŠ – 2 – 6 rokov

0,26

ZŠ – 6 – 11 rokov
ZŠ – 11 – 15 rokov

(6) Stravovanie cudzích dospelých stravníkov a zamestnancov škôl
Úhrada

Obed
Veková kategória

potraviny

Režijné náklady

EUR

Dospelí – zamestnanci školy

1,12

-

-

Dospelí – iné fyzické osoby

-

-

-
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