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Obec Brezina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Brezina
v súlade zo zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
2. o mieste a čase zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov
alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúc
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brezina v súlade so zákonom č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Obec Brezina je zriaďovateľom škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity:
Materská škola , Základná škola, a Školská jedáleň.
Článok 2
Predmet
1. o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
2. o mieste a čase zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
3. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Článok 3
Výška a podmienky
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Brezová ulica 138/21, Brezina (ďalej len zápis), v termíne od 1.
apríla do 30. apríla, presný čas a deň oznámi riaditeľ školy do 20. marca na úradnej tabuli obce
Brezina a pred vstupom do budovy základnej školy.

2. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v Materskej škole Brezová ulica 260/34, Brezina (ďalej len zápis), v termíne
od 30. apríla do 31. mája, presný čas a deň oznámi riaditeľ školy do 20. marca zverejnením na
úradnej tabuli a pred vstupom do budovy materskej školy.
Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brezová 260/34, Brezina prispieva zákonný zástupca dieťaťa
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 7,- EUR.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti, žiakov školy, školských zariadení,
zamestnancov dôchodcom a cudzím stravníkom. Zariadenie školského stravovania poskytuje
stravovanie s použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ
podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 3 písm. b) - d). Dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania
v základnej škole a odobralo stravu.
4. Zriaďovateľ zaraďuje školskú jedáleň do I. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov:
Výška príspevku podľa 1. pásma s použitím dotácie je nasledovná:
Desiata

Obed

Olovrant

Celodenná
strava

Dotácia na
podporu
výchovy
k stravovací
m návykom

0,34 €

0,80 €

0,23 €

1,37 €

1,20 €

Materská škola
od 2 – 6 rokov

Základná škola
Obed
I. stupeň
1,08 €

Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom

Doplatok
zákonného
zástupcu ku
celodennej
strave
0,17 €

Rozdiel medzi
dotáciou a stravnou
jednotkou použitý na
režijné náklady

1,20 €

0,12 €

Výška úhrady a čiastočnej úhrady:
Stravník

Obed

Režijné náklady

Úhrada stravníka

Dôchodca *

1,26 €

0,54 €

1,80 €

Cudzí

1,26 €

1,74 €

3,00 €

Zamestnanec **

1,26 €

0,00 €

0,57 €

* S trvalým pobytom v obci Brezina
** Smernica o stravovaní zamestnancov obce

4. Rodič je povinný prihlasovať a odhlasovať stravu vopred, alebo najneskôr v deň stravovania ráno
do 7.45 hod. u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 0907 895 553. Ak nie je možné stravníka zo
závažných dôvodov odhlásiť včas, má zákonný zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa/žiaka v prvý
deň do svojich prepravných nádob a ostatné dni je nutné odhlásiť. V prípade neodhlásenia stravy
a neodobrania obedu je rodič povinný uhradiť plnú výšku obeda, vrátane dotácie v zmysle zákona č.
544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Brezina.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Brezina dňa 14.8.2019
4.Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli
a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 4/2019 sa ruší VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Brezina.
V Brezine, 15. 8. 2019

Ing. Mária Baloghová v.r.
starostka obce
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Brezina
v súlade zo zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Článok 1
Predmet dodatku
1. Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2019 v znení dodatku sa mení a dopĺňa následovne:
Čl. 3 bod č. 2 Výška a podmienky
Za pobyt dieťaťa v Materskej škole Brezová 260/34, Brezina prispieva zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 10,- EUR.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2019 zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Brezine, dňa: 27.08.2020, uznesením č. 10/3/2020 a nadobúda účinnosť 1. 9.2020.

Ing. Mária Baloghová v.r.
starostka obce

