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o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Divinka č.7/2015
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských
zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
Obec Divinka v zmysle § 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoršie vydaných 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.
Čl. I
Základné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa – žiaka,
dospelého na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole (MŠ), na činnosť školského
klubu detí (ŠKD) a školskej jedálne (ŠJ).
Čl. II
Mesačná výška príspevku
1. Materská škola - za pobyt dieťaťa v materskej škole (§28 zákona č.245/2008 Z.z.):



10 €/mesiac – pri poldennom pobyte v MŠ
13 €/mesiac – pri celodennom pobyte v MŠ

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 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 (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
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 Toto VZN je v súlade s § 28, odst.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. Školský klub detí – na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou (§ 114 zákona
č.245/2008 Z.z.) - 3 € mesačne.
2.1.Zriaďovateľ školského klubu detí odpustí príspevok v bode 2, ak zákonný zástupca dieťaťa
o to písomne požiada a predloží zriaďovateľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3. Školská jedáleň – príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (§ 140 zákona
č.245/2008 Z.z.)

3.1.Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pásiem.
3.2 Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno hlavné
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je v súlade s finančným pásmom 3.
Finančný limit na nákup potravín – hodnota stravného pre:







Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) .................................
Dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata, obed) ..................................................
Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) – hmotná núdza .......
Dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata, obed) – hmotná núdza .......................
Žiak základnej školy (obed)...................................................................................
Žiak základnej školy (obed) – hmotná núdza .......................................................

1,19 €
0,96 €
0,19 €
0,00 €
1,01 €
0,01 €

Hodnota stravného pre:


Ostatných stravníkov (obed) ................................................................................ 2,20 €
(1,19 € finančný limit na nákup potravín + 1,01 € réžia )

3.3. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred.
3.4. Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné jeden deň vopred. Za neodobratú alebo včas
neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
3.5. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na režijné náklady je 0,20 eur na
jedno hlavné jedlo. Príspevok sa bude uhrádzať spolu s príspevkom na nákup potravín mesiac
vopred.
Čl. III
Všeobecné ustanovenia
1. Žiadosti o odpustení príspevku v zmysle čl.II, bod 1.1 b), 2.1, 3(deti a žiaci v hmotnej núdzi)
spolu s dokladmi na základe ktorých sú splnené nároky na dotáciu na stravu pre deti v HN
predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy, školského zariadenia alebo výchovnovzdelávacieho zariadenia zriaďovateľovi.
2. Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľom školy.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší v plnom rozsahu VZN obce Divinka č. 3/2011 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
s účinnosťou od 1.5.2011.
2. Toto VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
a výchovno-vzdelávacích zariadení bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Divinke dňa
11.12.2015 uznesením číslo 7./VII.15 a nadobúda účinnosť 1.1.2016.
Ing. Michal Krško
starosta obce

