Všeobecne záväzné nariadenie č. 20-2/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení.
Obec Jazernica v zmysle § 4 ods.3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §
114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský
zákon)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť podmienky
určovania a vyberania príspevkov, ktoré uhrádza dospelá osoba alebo zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Jazernica, ako aj podmienky neuhrádzania príspevku.
2) Obec Jazernica (ďalej len „obec“) určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.
3) jednotlivé výšky príspevkov v zmysle tohto VZN sú prepočítané konverzným kurzom
30,1260 Sk/1 €
PRVÁ ČASŤ
§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca mesačne
na jedno dieťa sumou 10,00 €.
§3
Úhrada príspevku
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.
2) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o neuhradení príspevku na základe žiadosti za dieťa, ktoré
má prerušenú dochádzku
a) na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo
rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) v čase školských prázdnin alebo prerušenia prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom

alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch sa uhrádza pomerná časť.
3) Neúplné žiadosti, alebo žiadosti, ktoré nebudú obsahovať predpísané doklady nebudú
posúdené.
4) Spôsob a termín úhrady príspevku určí riaditeľ školy.
DRUHÁ ČASŤ
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného obcou, ktorý je
súčasťou základnej školy prispieva zákonný zástupca žiaka
a) v oddelení školského klubu detí mesačne sumou 2,00 €,
b) v záujmovom krúžku pri školskom klube detí mesačne sumou 0 €.
§5
Úhrada príspevku
1) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
žiaka predloží písomnú žiadosť a doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
2) Žiadateľ je povinný písomne oznámiť zriaďovateľovi skutočnosť, že prestal byť
poberateľom dávky a príspevkov do ôsmich dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.
3) V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v bode 2) je žiadateľ povinný uhradiť
príspevok za obdobie, za ktorý príspevok nebol uhradený.
4) Žiadateľ neuhrádza príspevok za kalendárny mesiac, v ktorom prestal byť poberateľom
dávky a splnil si povinnosť podľa bodu 2).
5) Rozhodnutia za zriaďovateľa bude vykonávať riaditeľ ZŠ
6) Spôsob a termín úhrady príspevku určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský klub detí.
7) Termín platby je do 15. dňa v mesiaci.
TRETIA ČASŤ
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka alebo zamestnanec školy a školského zariadenia a iná
fyzická osoba stravujúca sa v školskej jedálni zriadenej obcou, ktorá je súčasťou základnej
školy, uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín na jedlo, ktorý sa stanovuje
podľa druhu jedla a vekových kategórií nasledovne:
a) stravník v materskej škola od 2 – 6 rokov:1,19 €
z toho: desiata 0,30 €, obed 0,66 € a olovrant 0,23 €
b) stravník v základnej škole od 6 – 11 rokov: obed 1,03 €

c) zamestnanec školy a školského zariadenia: 2,22 € cena lístka v tom 0,19 € príspevok na
potraviny + 1,03 € réžia + 0,20 € príspevok zo soc. fondu + 0,80 € hradí zamestnanec
d) iná fyzická osoba: 2,22 € cena lístka v tom 1,19 € potraviny + réžia 1,03 €. Fyzická
osoba je povinná predložiť si žiadosť o poskytnutie stravy, na základe ktorej s ním obecný
úrad spíše dohodu.
2) Na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ( ďalej len režijné náklady) prispieva:
a) zamestnávateľ zamestnanca školy a školského zariadenia sumou 1,19 € na jedlo a
hlavné jedlo
3) Deťom a žiakom z rodín v hmotnej núdzi a z rodín, u ktorých je mesačný príjem najviac vo
výške životného minima, môže byť poskytnutá dotácia na stravovanie zo štátneho rozpočtu,
ktorá sa riadi Výnosom MPSVaR SR zo dňa 5. 12. 2007 č. 29775/2007-II/1.
Výška príspevku na dieťa alebo žiaka je na jedlo za každý stravovací deň je nasledovná:
a) MŠ desiata rodič 0,00 €
obed rodič
0,00 €
olovrant rodič 0,19 €
Štát na dieťa v hmotnej núdzi MŠ:

desiata 0,30 €
obed
0,66 €
olovrant 0,04 €

Cena lístka celkom: 1,19 €.
b) ZŠ obed – I. stupeň cena lístka celkom: 1,03 € z toho
hmotná núdza rodič: 0,03 €
hmotná núdza štát: 1,00 €
Príspevok za dieťa alebo žiaka uhrádza jeho zákonný zástupca alebo mu môže byť priznaná
sociálna výpomoc, ktorú uhrádza jej poskytovateľ.
4) V prípade určovania výšky poplatkov za dospelého stravníka musí byť úhrada v súlade so
Zákonníkom práce.
§7
Úhrada príspevku
Tento príspevok sa uhrádza mesačne vopred do posledného pracovného dňa
predchádzajúceho mesiaca. Spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je
školská jedáleň.
§8
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 23/2011 zo dňa 02. júna 2011. Účinnosť
nadobúda dňa 01. júla 2011 okrem § 2 ods.1 a § 4 pís. a, ktoré nadobúdajú účinnosť od 01.
septembra 2011..
Jaroslav Marek
starosta obce

