Všeobecne záväzné nariadenie obce K r č a v a
č. 5/2011
zo dňa 14.01.2011
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v obci Krčava
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Materská škola
1. V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej škole
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 3,40 € mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.
3. Príspevok 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.
4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti 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 navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období
prevádzky materskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená.

Čl. 2
Školský klub detí
1. V zmysle § 114 ods. 7 školského zákona zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu.
2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí je 1,70 € mesačne.
3. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.
4. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi príspevok neuhrádza.
5. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa, ktoré navštevuje školský klub detí počas
letných prázdnin len v období prevádzky zariadenia a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka
prerušená.

Čl. 3
Školská jedáleň
1. V zmysle § 140 ods. 10 školského zákona zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov na
nákup potravín.
2. Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií: /do28.02.2011/
a) veková kategória - do 6 rokov
- obed
- iné jedlá
SPOLU

0,56 €
0,44€
1€

b) poskytovanie obeda
veková kategória - 6-11 roční - 0,83 €
11-15 roční - 0,90 €
dospelí stravníci 1 €.
2.1. Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií: /od 01.03.2011/
a) veková kategória - do 6 rokov
- obed
- iné jedlá
SPOLU

0,59 €
0,47€
1,06 €

b) poskytovanie obeda
veková kategória - 6-11 roční 0,90 €
11-15 roční 0,96 €
dospelí stravníci - 1,06 €.

Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané stravníkmi priamo na účet školskej
jedálne.

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre dospelých
stravníkov /zamestnancov ZŠs MŠ Krčava/ je 1,06.- € na jeden obed. Príspevok sa uhrádza
na základe zmluvy o poskytovaní jedla na účet 1987105656/0200 vedeného vo VÚB banke.

4. V školskej jedálni sa môžu staravovať aj cudzí stravníci , ktorí budú prispievať
sumou 1,06.-€ /náklady na potraviny/ + 1,30.- € / náklady na prevádzku, t.z. prípravu
obeda/., t.j. 2,36.-eur.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na
zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a na vykonávacie predpisy vydané na ich základe.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 29.januára 2011, mimo čl. 3,
bodu 2.1., ktoré nadobúda účinnosť dňom 01.03. 2011.

Ing. Jozef Hreňko
starosta obce

Vyvesený:.............................
Zvesený: ...............................
Schválený: 14.01.2011

Komentár k VZN
Čl. I.
Školským zákonom boli z platenia poplatku vyňaté deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky. Vzhľadom k tomu, že materské školy boli zaradené do sústavy škôl (doteraz boli
školské zariadenia), podľa § 1 ods. 1 písm. b/ zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, príspevok bude poskytovaný obciam zo
štátneho rozpočtu.
Z vybraných príspevkov sa prednostne zabezpečuje nákup učebných pomôcok ako i vybavenie materských
škôl.
Čl. III.
Stravná jednotka sa skladá z dvoch častí – finančných prostriedkov určených na nákup potravín
a z prevádzkových nákladov. Náklady na nákup potravín uhrádzajú zákonní zástupcovia detí do školských
jedální a finančné prostriedky na prevádzkové náklady za žiakov školy a materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce dostáva obec v podielových daniach. So zariadeniami, ktorým poskytuje ZŠS stravu a obec
nie je ich zriaďovateľom (a taktiež dospelým odberateľom stravy), majú byť uzatvorené zmluvy na úhradu
prevádzkových nákladov.

Prepočet príspevkov od 1.1.2011

Názov zariadenia

Výška
príspevku
v euro
od 1.1.2011

Materská škola

12,25 €

Školský klub detí

12,25 €

Zariadenie školského stravovania
Náklady na nákup potravín
a/ veková kategória do 6 rokov
- desiata
- obed
- olovrant
spolu
b/ veková kategória 6-11 rokov
11-15 rokov
dospelí stravníci

1,00 €
0,83 €
0,90 €
1,00 €

