VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
VEĽKÉ DVORNÍKY Č. 02/2015
KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH, KTORÝM ZRIAĎOVATEĽOM JE
OBEC VEĽKÉ DVORNÍKY

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké
Dvorníky č. 02/2015 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je obec Veľké Dvorníky

Spracoval: Zuzana Fülöpiová
Predkladá: PhDr. Ján Ürögi
starosta obce Veľké Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo v obci Veľké Dvorníky v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle § 5 a § 6 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 týmto všeobecne záväzným

nariadením určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Veľké Dvorníky

Čl. I
Určenie výšky príspevkov
§1
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.

V súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

1.

Obec Veľké Dvorníky ako zriaďovateľ určuje výšku mesačného príspevku zákonného
zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovne:
MŠ Veľké Dvorníky 7,00 € / mesačne

2.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a)
ktoré 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,

3.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom; b)
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v ods. 4.

4.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť mesačný príspevok vopred, najneskôr do 15.
dňa v mesiaci.
§2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni

1.

V súlade s § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ v ýšku príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v
školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
2.

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.

3.

Obec Veľké Dvorníky ako zriaďovateľ školských jedální určuje finančnú výšku príspevku za
stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na
nákup potravín, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2011 nasledovne:
a) dieťa materskej školy:
(desiata: 0,30 €, obed: 0,72 €, olovrant: 0,25 €) = 1,27€ na deň

d) dospelí stravníci t.j. zamestnanci školských zariadení uhrádzajú finančné náklady na nákup
potravín + režijné náklady
(nákup potravín : 1,26€ + režijné náklady: 1,14€ = 2,40€ / obed
4.

Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť stanovenú výšku platby za
stravu mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Ak platba za stravné nebude uhradená
do daného termínu, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom alebo
dospelým stravníkom.

5.

Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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 deti, na
ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
Čl. II
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce
Veľké Dvorníky.
Čl. III
Záverečné ustanovenia

1.

Veci neupravené týmto všeobecným záväzným nariadením sa riadia zákonom a osobitnými
predpismi.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Veľké
Dvorníky, dňa 16.05.2015
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia

3.

PhDr. Ján Ürögi
starosta obce Veľké Dvorníky

VZN bolo vyvesené dňa : 18.05.2015
VZN bude zvesené dňa : 02.06.2015

