Všeobecne záväzné nariadenie
o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §28, §49, §140 zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach.
Čl. I.
Príspevok v materských školách
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 100,- Sk, (3,32€)
v celodennej prevádzke.
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.
Zriaďovateľ školského klubu detí môže na návrh riaditeľa rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný zástupca 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.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Čl. II.
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 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.
2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na
vydané jedlo na deň takto:
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3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Celková výška stravného pre iných stravníkov ( zamestnanci školstva, cudzí stravníci ) je
určená iným predpisom schváleným ObZ.
Článok III.
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ďalej ŠKD) prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 50,- Sk (1,66EUR) na 1 žiaka.
2. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak povinná osoba o to písomne
požiada riaditeľa školy, ktorej ŠKD je súčasťou a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Toto
rozhodnutie podlieha schváleniu zriaďovateľom.
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD,
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je
ŠKD.
5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza
vopred na základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej ŠKD je súčasťou.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecné záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
prejednané a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pribeníku s
uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov nadobúda účinnosť 1.9.2008.
2. V nariadení je použitý konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.

V Pribeníku 18.8.2008

Pavol Fülöp,
Starosta obce

