OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a na základe ust. § 28 ods.5 , § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §
116 ods.6, § 140 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenia č. 5/2016
obce Hrnčiarovce nad Parnou

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Hrnčiarovce n/P je zriaďovateľom :
- Základnej školy s materskou školou

(2 ) Materská škola
2.1 Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem
materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

2.2 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou , najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2
písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.3 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré ma 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.

2.4 Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole
za dieťa, ktoré:
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) 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, ktorú určí riaditeľ školy.

(3 ) Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Hrnčiarovce n/P

3.1 Obec Hrnčiarovce nad Parnou je zriaďovateľom - Školského klubu detí pri
Základnej škole s materskou školou

3.2 Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie
a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

3.3 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
zriadeného obcou prispieva : zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac
15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2 písm. c) zák. č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

3.4 Na základe rozhodnutia zriaďovateľa riaditeľ školy môže znížiť alebo odpustiť
príspevok za dieťa podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 podľa § 2 písm. c) zák. č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

(4 ) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou

4.1. Obec je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - školskej jedálne :
- Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou

4.2 Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, alebo žiakom, zamestnancom škôl
a školských zariadení a iným fyzickým osobám (§140 zák. č. 245/2008 Z. z.) za
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané
výživové dávky ) bez úhrady režijných nákladov na výrobu , výdaj jedál a nápojov.

Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

(1 ) Materská škola
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je
a) 15,- € mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci,
b) 25,- € mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci,
c) 50, € mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci,
d) 70,- € mesačne za dieta vo veku do troch rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.

1.2 Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
bezhotovostne na účet ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P vedený v Prima banke Slovensko
a.s. č. účtu : 1114601001/5600

(2) Školský klub detí pri Základnej škole s MŠ Hrnčiarovce n/P
2.1 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
je pre zákonného zástupcu žiaka 8,- € za jedného žiaka mesačne .

2.2 Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
bezhotovostne na účet: ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P vedený v Prima banke Slovensko
a.s. č. účtu 1114601001/5600

(3 ) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
3.1 Obec Hrnčiarovce n/P určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni
pri Základnej
škole s MŠ na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo
školskom zariadení nasledovne :

3.2 Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
( stravníci od 2 do 6 rokov )
Spolu

Desiata

Obed

0,28

0,68

Olovrant

0,23

1,19 €

( stravníci od 6 do 11 rokov )
Spolu

Desiata

X

Obed

1,01

Olovrant

X

1,01 €
( stravníci od 11 do 15 rokov )
Spolu

Desiata

X

Obed

1,09

Olovrant

X

1,09 €

( stravníci-zamestnanci )
Spolu

Desiata

X

Obed

1,19

Olovrant

X

1,19 €

3.3 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov
na jedno jedlo sume 0,20 €, ktoré sa pripočítajú k stravnej jednotke určenej v bode
3.2, t. j.
stravníci od

2 - 6 rokov

1.39 €/deň

stravníci od

6 - 11 rokov

1,21 €/deň

stravníci od 11 - 15 rokov

1.29 €/deň

uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa
vekových kategórií stravníkov určenú v bode 3.2 čl. 2 tohto VZN.

3.4 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú
povinné uhradiť finančný príspevok na účet školskej jedálne a to mesačne vopred
najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca .

3.5. Neúčasť detí na stravovaní v materskej škole je možné nahlásiť do 8.00
hodiny príslušného dňa vedúcej školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa
zohľadní v najbližšom mesiaci.

3.6. Neúčasť na stravovaní v základnej škole je možné nahlásiť deň vopred do
14.00 hod. vedúcej
školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní
v najbližšom mesiaci.

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo
2

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom Hrnčiarovce nad Parnou
uznesením číslo 61/16 zo dňa 8.12.2016

3. Dňom účinnosťi tohoto všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa v materskej škole a školského
klubu detí na území obce sa ruší VZN č. 1/2013.
4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017

Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

