Všeobecne záväzné nariadenie
Č. 2/2016
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšná Slaná
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Návrh
VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vyšná Slaná

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Slaná sa podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 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 uznieslo na tomto VZN.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Toto VZN určuje výšku príspevku a spôsob platby na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré budú
uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšná Slaná
(ďalej len obec) zákonní zástupcova detí a žiakov.1
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy, základné školy a školskými
zariadeniami školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti a školské jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.2
Čl. 2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 10,- €, poldenný pobyt 5,- €.
2) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti
do pokladne Obecného úradu Vyšná Slaná.
3) 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 v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu3
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
1

§ 28 ods.6, § 114 odst.7., § 115 odst.6. zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
2
§ 5 ods.1 zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
3
§ 10-15 zák.č. 599/2003 Z.z. o omoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predisov
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4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Čl. 3
Školská jedáleň
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pásiem.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva SR (ďalej len ministerstvo)
v piatich pásmach.
3) Obec Vyšná Slaná zaraďuje v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle aktualizácie
finančných pásiem vydanej MŠVVSR stravovacie zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Dobšiná do 4.finančného pásma
4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,27 € - IV.
pásmo z finančných pásiem pre materské školy :
a) Desiata v sume 0,30 €
b) Obed v sume 0,72 €
c) Olovrant v sume 0,25 €
5) Príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka (IV. finančné pásmo) , ktorý je
zahrnutý v zozname detí v hmotnej núdzi a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške
životného minima a ktorému bola schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením z UPSVaR je nasledovný :
a) MŠ – celodenná strava 0,27 € (dotácia UPSVaR je vo výške 1,- €)
6) Cena stravnej jednotky pre stravníka :
Dieťa MŠ: 1,27 + 1,94 = 3,21 € – celodenná strava
7) Obec Vyšná Slaná prispieva na úhradu režijných nákladov na stravu detí MŠ vo výške 1,94 €
na odstravovaného stravníka.
8) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa alebo žiaka, u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, určí vedúca školskej
jedálne podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie, vydané
ministerstvom.
9) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 4) až 7) a 11) sa uhrádza mesačne vopred najneskôr
do 20. dňa kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou na účet mesta Dobšiná, príp.
v hotovosti do pokladne školskej jedálne.
10) Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 8.00 hod. príslušného dňa ( po tomto čase sa
odhlásenie stravy už neprijíma) u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 0918653660. Nahlásená
neúčasť na stravovaní bude zúčtovaná v najbližšom mesiaci.
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom
2) Ruší za uznesenie č. 29/2011 zo dňa 16.9.2011.
Vo Vyšnej Slanej, dňa 15.8.2016

Ing. Dušan Gallo
Starosta obce

Návrh zverejnený dňa : 15.8.2016
Schválené dňa :
Vyvesené po schválení dňa :
Účinnosť nadobúda dňom :
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