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OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 1/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU
NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Dátum účinnosti: 01.09.2019
Dátum schválenia: 20.06.2019

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Liptovské Sliače
č. 1/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 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 a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona 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
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič
alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
d) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Materskej škole
e) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Základnej škole Jozefa Hanulu.
§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10 €, na druhé a ďalšie dieťa zákonný zástupca
prispieva sumou 5 € v mesiacoch september až jún. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20 €, na druhé a ďalšie dieťa zákonný zástupca
prispieva sumou 10 € v mesiacoch júl – august.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do
pokladne materskej školy alebo bezhotovostným prevodom na účet obce Liptovské Sliače vedený v Prima
banka, a.s. pobočka Ružomberok, číslo účtu 8304441020/5600, IBAN: SK91 5600 0000 0083 0444 1020
alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8 €.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy Jozefa
Hanulu Liptovské Sliače vedený v Prima banka, a.s., pobočka Ružomberok, číslo účtu 8338800001/5600,
IBAN: SK84 5600 0000 0083 3880 0001, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
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§4
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
centra voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného obcou
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 0,80 €.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy Jozefa
Hanulu Liptovské Sliače vedený v Prima banka, a.s., pobočka Ružomberok, číslo účtu 8338800001/5600,
IBAN: SK84 5600 0000 0083 3880 0001, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni pri materskej škole
1) Školská jedáleň pri materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Liptovské Sliače, poskytuje
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (po odpočítaní dotácie
zo ŠR na podporu dieťaťa k stravovacím návykom – len predškoláci):
a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky
b) vo výške režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školská jedáleň pri materskej škole
Liptovské Sliače je zaradená do 3. finančného pásma.
3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka MŠ vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné
náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:
A) STRAVNÍK MŠ – ŽIAK PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA OD
PREDŠKOLÁKOV
desiata :
obed :
olovrant :
spolu náklady na nákup potravín / stravovací deň :
režijné náklady / stravovací deň :
spolu náklady / stravovací deň = celková cena stravy :

2 DO 6 ROKOV – OKREM
0,38 €
0,90 €
0,26 €
1,54 €
0,10 €
1,64 €

B) STRAVNÍK MŠ – ŽIAK PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA OD 2 DO 6 ROKOV –
PREDŠKOLÁCI
desiata : 0,38 €
obed : 0,90 €
olovrant : 0,26 €
spolu náklady na nákup potravín / stravovací deň : 1,54 €
režijné náklady / stravovací deň : 0,10 €
spolu náklady / stravovací deň = celková cena stravy : 1,64 €
dotácia zo ŠR na podporu dieťaťa k stravovacím návykom – predškoláci : -1,20 €
spolu doplatok zákonného zástupcu /stravovací deň : 0,44 €
4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci v hotovosti
priamo do pokladne Školskej jedálne, alebo bezhotovostným prevodom na stravovací účet Školskej jedálne
pri MŠ vedený v Prima banke a.s. pob. Ružomberok, číslo účtu 8304442023/5600,
IBAN: SK73 5600 0000 0083 0444 2023, alebo poštovou poukážkou.
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5) Obec Liptovské Sliače, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v
1
prípadoch stanovených zákonom . To neplatí, ak ide o žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni pri Základnej škole Jozefa Hanulu
1) Školská jedáleň pri Základnej škole J. Hanulu, ktorej zriaďovateľom je obec Liptovské Sliače,
poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca po odpočítaní
dotácie zo ŠR na podporu dieťaťa k stravovacím návykom:
a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky
b) vo výške režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školská jedáleň pri ZŠ J. Hanulu
Liptovské Sliače je zaradená do 3. finančného pásma.
3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka ZŠ vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné
náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:
A) STRAVNÍK ZŠ – ŽIAK PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA OD 6 DO 11 ROKOV
náklady na nákup potravín na jedno jedlo (obed) :
režijné náklady :
spolu náklady / stravovací deň = celková cena obeda :
dotácia zo ŠR na podporu dieťaťa k stravovacím návykom – žiaci ZŠ :
spolu doplatok zákonného zástupcu na jedno jedlo :

1,21 €
0,10 €
1,31 €
-1,20 €
0,11 €

B) STRAVNÍK ZŠ – ŽIAK NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA OD 11 DO 15 ROKOV
náklady na nákup potravín na jedno jedlo (obed) :
1,30 €
režijné náklady :
0,10 €
spolu náklady / stravovací deň = celková cena obeda :
1,40 €
dotácia zo ŠR na podporu dieťaťa k stravovacím návykom – žiaci ZŠ :
-1,20 €
spolu doplatok zákonného zástupcu na jedno jedlo :
0,20 €

§7
Podmienky úhrady
v školskej jedálni pri ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače
1) Zákonný zástupca žiaka ZŠ pri zápise za stravníka ŠJ uhrádza najneskôr do 20. dňa mesiaca
vopred jednorazový príspevok / depozit na stravovanie v sume 20,- € (depozit na úhradu vopred
neodhlásenej stravy v celkovej cene obeda). Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v
zápisnom lístku stravníka.
Príspevok je možné uhradiť v hotovosti priamo do pokladne Školskej jedálne pri ZŠ J. Hanulu Liptovské
Sliače, bezhotovostným prevodom na stravovací účet Školskej jedálne pri ZŠ J. Hanulu vedený v Prima
banke a.s. pob. Ružomberok, číslo účtu 8338802007/5600, IBAN: SK48 5600 0000 0083 3880 2007, alebo
poštovou poukážkou.

1
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2) Úhradu na stravovanie stravníka vo výške doplatku zákonného zástupcu za kalendárny mesiac,
v ktorom sa stravovanie poskytuje, je nutné zrealizovať najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca
v hotovosti priamo do pokladne Školskej jedálne pri ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače, bezhotovostným
prevodom na stravovací účet Školskej jedálne pri ZŠ J. Hanulu vedený v Prima banke a.s. pobočka
Ružomberok, číslo účtu 8338802007/5600, IBAN: SK48 5600 0000 0083 3880 2007, alebo poštovou
poukážkou.
3) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v plnej výške, tj. celkovú cenu obeda
uhrádza z depozitného jednorazového príspevku zákonný zástupca:
a) žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti
žiaka na vyučovaní),
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr
do 6:00 hodiny pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom
dni cez edupage aplikáciu.
4) Obec Liptovské Sliače, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v
2
prípadoch stanovených zákonom . To neplatí, ak ide o žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§8
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače
na svojom zasadnutí dňa 20. júna 2019 uznesením č. 78/05/2019
2) Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia zo dňa 12.12.2018.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2019.
V Liptovských Sliačoch, dňa 26.06.2019

.................................................
Mgr. Milan FRIČ
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 26.06.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa 11.07.2019
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