OBEC STREKOV

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Strekov
č. 2/2020
o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úradu nákladov v materskej škole,
školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov

1.
2.
3.
4.
5.

Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Strekov:
VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce:
VZN nadobúda účinnosť:

26.06.2020
00.00.2020
00.00.2020
00.00.2020
00.00.2020

Obec Strekov . VZN č. 2/2020 o určení príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Strekov

Strana 1

Obecné zastupiteľstvo v Strekove v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona SNR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140 zákona
NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE STREKOV
č. 2/2020
o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úradu nákladov v materskej škole,
školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov
Článok 1
Predmet nariadenia
1. V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní obec ako
zriaďovateľ určí výšku príspevku:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ),
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD)
c) na čiastočnú úhradu nákladov na stravu v školskej jedálni (ŠJ)
Článok 2
Vymedzenie pôsobnosti
1. Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov.
2. Predmet nariadenia sa vzťahuje na materskú školu, školský klub detí a školské jedálne.
Článok 3
Výška príspevku
1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole:............ 5,00 EUR návrh na 8 EUR
2. Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí:................. 2,00 EUR návrh na 6 EUR
3. Príspevky za stravovanie v školskej jedálni v EUR:
Školské
zariadenie
Materská škola
Stravníci
Od 2 – 6 rokov
Základná škola
Stravníci
Od 6 – 11 rokov
Základná škola
Stravníci
Od 11 – 15 rokov

Príspevok obce
na každé dieťa

Príspevok
zákonného
zástupcu
dieťaťa/žiaka

Desiata

Obed

Olovrant

3. finančné
Pásmo na
nákup potravín

0,38

0,90

0,26

1,54

0,27

1,27

0,00

1,21

0,00

1,21

0,01

0,00

0,00

1,30

0,00

1,30

0,10

0,00
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V rámci novelizácie Zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z. (tzv. obedoch zadarmo) štát
prostredníctvom rezortu práce poskytuje dotáciu, ktorá je určená na stravovanie detí/žiakov
v zariadení školského stravovania vo výške 1,20 EUR
(vzťahuje sa to na: deti posledný ročník MŠ a žiakov ZŠ od 6 do 15 rokov).

Zamestnanci ZŠ a MŠ
(dospelé osoby)

1,20 EUR

Dôchodcovia

2,60 EUR 3,00 EUR
(1,19 EUR 1,41 EUR nákup potravín,
1,41 EUR 1,59 EUR režijné náklady

4. Príspevky podľa ods. 1 až 3 sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok 4
Oslobodenie od poplatkov
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky.
b) ak zákonný zástupca predloží 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.
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
e) ktoré nenavštevuje MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov. V
týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku, 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.
Článok 5
Povinnosti riaditeľa školy a školského zariadenia
1. Riaditeľ školy, školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi návrh výšky príspevku a
návrh na úpravu výšky príspevku osobitne za každé školské zariadenie a zodpovedá za
účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov a z príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v súlade s platnými právnymi normami.
2. Riaditeľ školy, školského zariadenia je povinný zverejniť v priestoroch školy alebo
školského zariadenia výšku príspevku určenú v zmysle tohto VZN rodičom a povinnosti
zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) zapracovať do vnútorného poriadku školy.
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Článok 6
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
1. Zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) uhrádza náklady stanovené týmto VZN včas a
bezodkladne.
2. Zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu
rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne
po jeho doručení (hmotná núdza a životné minimum).
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia platnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Strekov č. 5/2013 o určení príspevkov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Strekov, schválené OZ dňa
16.12.2013.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Strekove č.: .................../.....00002020, dňa ......08.2020.

Strekov, 26.06.2020
Ján T é g l á s
starosta obce
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