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OBEC KAUŠANY
OBECNÝ ÚŘAD KAPUŠANY

Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obec Kapušany v zmysle § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění

neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správě
v školstvo a školské] samosprávě a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění

neskoršíchpredpisov apodl'a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdělávání (školský zákon) a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění

neskorších predpisov, vydává toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NAMADENIE OBCE KAPUŠANY č. 4/2021
o výške príspevkov na ciastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach v zriaďovateťskej posobností obce Kapušany

Článek l
Uvadne ustanovenie

Týmto všeobecné závazným nariademm sa ustanovuje spósob určenia úhrady a výška úhrady
príspevkov v školských zariadeniach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdělávání (školský zákon) a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov. V školských zariadeniach zriadených obcou Kapušany sa budu uhrádzať tieto
příspěvky:

l. příspěvek na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
2. příspěvek na čiastočnú úhradu výdavkov na činnost' školského klubu dětí,
3. príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni.

Clánok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na pobyt dieťaťa v materskej škole

l. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v Kapušanoch prispieva zákonný zástupca na

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00

EUR a každé ďalšie dieťa 10,00 EUR.

2. Příspěvek v materské] škole sa neuhrádza za dieťa:
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a) ktoré má jeden rok před plněním povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa předloží zástupkyni riaditel'a školy pře materskú

školu doklad o tom, že je poberateFom dávky vhmotnej núdzi apríspevkov

k dávke v hmotnej núdzi podl'a osobitného předpisu,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia sudu,

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

následuj úcich kalendámych dní z do vodu choroby alebo z rodinných do vodo v

preukazatel'nym spósobom,

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola

přerušená prevádzka materskej školy zapříčiněná zriaďovateFom, alebo inými

závažnými dóvodmi (mimoriadna situácia, núdzový stav, yýnimočný stav).

V týchto prípadoch uhrádza zákormý zástupca pomemú časť určeného

příspěvku podl'a počtu pracovných dní v danom mesiaci.

3. Příspěvek hradí zákonný zástupca vopred do 15. dna vpríslušnom kalendámom

mesiaci prevodom na bankový účet.

Článok3

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na činnost' školského klubu dětí

l. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu dětí prispieva

zákonný zástupca žiaka mesačnou sumou 10,00 EUR, na každé ďalšie dieťa 7,00 EUR

a nad 5 dětí je zákomiý zástupca oslobodený od platenia.

2. Príspevok v školskom klube dětí sa neuhrádza za dieťa ak zákonný zástupca písomne
požiada a předloží doklad riaditel'ovi ZŠ s MS Kapušany o tom, že je poberatel'om
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podl'a osobitného

předpisu.
3. V případe prerušenia prevádzky z dóvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu

avýnimočného stavu uhradí zákonný zástupca pomemú část' určeného příspěvku

podl'a počtu pracovných dní v danom mesiaci.

4. Tento příspěvek hradí zákonný zástupca vopred do 15. dna v príslušnom kalendámom

mesiaci prevodom na bankový účet.

1 Zákon číslo 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o změně a dophiení niektorých zákonov v znění
neskorších predpisov
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Clánok 4

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni

l. Výšku příspěvku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec

na vydané jedlo na den:

zariadenie
cena za nákup potravin na

jedno jedlo
desiata
EUR

oběd
EUR

olovrant
EUR

réžia
EUR

dotácia MPSVaR na
cenu za nákup

potravin na jedno
jedlo podl'a zákona

č. 544/2010 Z.z.

platba za l
deň/réžia a
doplatek na

nákup
potravín/EUR ]

ZŠ s MS
(stravníci
2-6 rokov)

0,36 0,85 0,24 0,30 1,75

ZŠ s MS
(stravníci

predškoláci MS
do 6 rokov)

0,36 0,85 0,24 0,30 1,30 0,45

ZŠ s MS
(stravníci

6-11 roka v)
1,15 0,30 1,45

ZŠ s MS
(stravníci

6-11 rokovpri
uplatnění dotácie

MPSVaR)

1,15 0,30 1,30 0,30

ZŠ s MS
(stravníci

ll-15rokov)
1,23 0,30 1,53

ZŠ s MS
(stravníci

11-15 rokovpri
uplatnění dotácie

MPSVaR)

1,23 0,30 1,30 0,30

zaměstnanci
školstva

1,33 0,30 1,63

cudzí
stravníci

1,33 1,47 2,80

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevhi na

stravovanie určenu týmto všeobecné závazným nariadením podl'a věkových kategorií
stravníkov.

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradit' finančný príspevok na

základe vystaveného příjmového pokladničného dokladu vedúcou školskej jedálne
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v hotovosti alebo zaslamm na účet školskej jedálne, a to mesačne vopred najneskór do

25. dna predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je na prihlasovacom lístku na školské

stravovanie informovaný o podmienkach financovania stravy dieťaťa a o podmienkach

včasného hlásenia prípadnej neúčasti na stravovaní.

5. Dotácia na cenu za nákup potravin na jedno jedlo sa vyplatí zákonnému zástupcovi na

dieťa s dietou (ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravo vanie podl'a

posúdenia ošetmjúceho lekára), ak dieťa neodebralo stravu z dovedu, že poskytovatel'

stravo vania nezabezpečil dietně jedlo.

Clánok 5

Závěrečné ustanovenia

l. Návrh VZN č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach v zriad'ovatel'skej posobnosti obce Kapušany bol vyvěšený na

úradnej tabuli od 06. 09. 2021 do 21.09.2021.

2. VZN č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach v zriaďovateFskej posobnosti obce Kapušany bolo schválené dna 24. 09.

2021 uznesením č. 67/2021.

3. Dňom účinnosti tohto VZN č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach v zriad'ovatel'skej posobnosti obce Kapušany sa

zrušuje VZN č. 7/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

a školských zariadeniach v zriad'ovatel'skej posobnosti obce Kapušany zo dna 16. 12.
2019.

4. Na úradnej tabuli bolo VZN č. 4/2021 vyvěšené dna 08. 10. 2021 aúčinnosť nadobúda
01.11.2021.

V Kapušanoch, dna 08. 10. 2021
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