OBEC VEĽKÝ ĎUR

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských zariadeniach a výchovno-vzdelávacích zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Ďur

Návrh tohto VZN:
 bol vyvesený (publikovaný) na pripomienkovanie na úradnej tabuli dňa 4.6.2019
 bol zvesený z úradnej tabule obce dňa 20.6.2019
VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom dňa 20.6.2019:
 vyvesené (publikované) na úradnej tabuli dňa 24.6.2019
 zvesené z úradnej tabule obce dňa 9.7.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Ďur
č. 1/2019
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských zariadeniach a výchovno-vzdelávacích zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Ďur

Obec Veľký Ďur v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114
ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a školskými zariadeniami školský
klub detí a školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Ďur.
§2
Materská škola

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole je:
- pre deti od 3 do 5 rokov 8 €
- pre deti do 3 rokov 16 €
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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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,
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 určeného príspevku.
1.

§3
Školský klub detí
1.
2.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí pri základnej škole je 5 €.
Obec ako zriaďovateľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
§4
Školské jedálne

1.

2.

Druh školy

3.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa –
žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami
bez úhrady režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov.
Obec ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín podľa vekových kategórií v zariadeniach
školského stravovania, ktoré sú súčasťou materskej a základnej školy v obci Veľký Ďur.
Výška mesačného príspevku (3. finančné pásmo) je určená v eurách (€):

Vekové
kategórie

Náklady na nákup
potravín
3. finančné pásmo
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náklady
na
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3 – 6/7*
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0,90
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0,34

0,00
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-

1,41

-

1,41

-

0,00

-

1,41

6 – 11 r.

-

1,21

-

1,21

0,01

0,00
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11 – 15 r.

-
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-

1,30
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0,00
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-

1,41

-

1,41

-

1,72

-

3,13 €

-

1,41

-

1,41

-

1,72

-

3,13 €

MŠ

ZŠ

cudzí stravníci

Poznámka: * deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného
jedla pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej

5.

6.

7.

8.

školskej dochádzky a žiaka navštevujúceho základnú školu je 1,20 €/deň. Rozdiel
medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka.
Plnú stanovenú sumu úhrady (bez dotácie) za stravu uhrádza:
a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako
posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,
b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom
dni,
c) zákonný zástupca, ktorý
neodhlásil dieťa/žiaka do 14:00 hod.
predchádzajúceho dňa z dôvodu, že dieťa/žiak ochorel; v prvý deň choroby
môže zákonný zástupca obed pre dieťa/žiaka odobrať.
Obec ako zriaďovateľ určuje jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,00
€, ktorý sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred
začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august). V prípade
nedodržania podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom
dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude
stravné uhradené z tohto príspevku.
Dieťaťu (stravníkovi), ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie potvrdené
lekárom – špecialistom, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že materská alebo základná
škola nezabezpečí diétne stravovanie a toto dieťa (stravník) sa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti, patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Dotáciu vo výške 1,20 € vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi, a to za dni, kedy sa
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.
Podrobnosti o spôsobe úhrady upravuje zápisný lístok stravníka.
§5
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva kontrolór
Obecného úradu vo Veľkom Ďure.
§6
Záverečné ustanovenie
1.

Týmto VZN sa ruší v plnom rozsahu VZN obce Veľký Ďur č. 1/2011 o určení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských zariadeniach a výchovnovzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Ďur a Dodatok
č. 1/2013 k VZN obce Veľký Ďur č. 1/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách, v školských zariadeniach a výchovno-vzdelávacích zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Ďur.

2.

Toto VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských zariadeniach a výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Veľký Ďur bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Ďure
dňa 20.6.2019 a nadobúda účinnosť 1.9.2019.

Ing. Peter Benko
starosta obce

