Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza
č. 4/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza v zmysle § 6 ods.1 SNR č. 369/1990 Z..z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
obce.

Článok 1
Základné ustanovenie
Toto VZN určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa – žiaka, dospelého na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole (MŠ) a školskej jedálne (ŠJ).

Článok 2
Výška príspevku
1. Materská škola – za pobyt dieťaťa (§ 28 zákona č.245/2008 Z.z.) - 12,50 €/mesiac.
1.1 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
1.2
dieťa,
a)

b)

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom (lekárskej potvrdenie pri chorobe, čestné
vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase prerušenia prevádzky
materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku
1.3 Toto VZN je v súlade s § 28, ods.19 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), t.j. všeobecne záväzným právnym predpisom
Ministerstva školstva, v ktorom sa ustanovia ďalšie spôsoby organizácie
a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

2. Školská jedáleň – príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (§ 140 zákona
č.245/2008 Z.z.)
Stravovanie detí a žiakov
- celodenná strava MŠ (stravná jednotka – desiata, obed, olovrant)..............
............................................... 1,12 € /strav.jednotka
- poldenná strava MŠ (stravná jednotka – desiata, obed) ...............................
............................................... 0,90 €/strav.jednotka
- žiaci ZŠ 1. - 4.ročník (stravná jednotka – obed) .................................................
............................................... 0,95 €/strav.jednotka
- žiaci ZŠ 5. – 9. ročník (stravná jednotka – obed) ...............................................
............................................... 1,01 €/strav.jednotka
- zamestnanci školy (stravná jednotka – obed) ................................................
............................................... 2,22 €/strav.jednotka
- dôchodci (stravná jednotka – obed) ................................................................
.............................................. 2,22 €/strav.jednotka
- cudzí stravníci (stravná jednotka – obed) ......................................................
.............................................. 2,30 €/strav.jednotka
2.1

Toto VZN je v súlade s § 142 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), t.j. všeobecne záväzným predpisom Ministerstva
školstva, v ktorom sa ustanoví spôsob organizácie a prevádzky zariadenia
školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality
podávaných jedál, materiálno-technické zabezpečenie školských jedální,
podrobnosti o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch.

Článok 3
Všeobecne ustanovenie
Žiadosti o znížení alebo odpustení príspevku zmysle čl.II, bod 1.1 b), bod 1.2 a),
spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy, školského
zariadenia zriaďovateľovi.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
VZN č.4 /2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu škôl, školských zariadení:
a) návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.09.2011
b) bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nededzi dňa 17.10.2011,
uznesením č.81
c) nadobúda účinnosť dňa 2.11.2011

V Nededzi, 16.9.2011

PhDr.Peter Vajda
starosta obce

