Všeobecné záväzné nariadenie
č. 3/2012
o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených
obcou Nedožery – Brezany
Obec Nedožery-Brezany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie /ďalej len „VZN“/
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie stanovuje výšku príspevkov zákonných zástupcov za
pobyt dieťaťa a stravu v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Nedožery – Brezany.
§2
Výška príspevku
Materská škola
- za pobyt dieťaťa za 1 mesiac

13,00 Eur

Školský klub detí (1 mesiac)
- pobyt ráno
- pobyt do 13,00 hod
- pobyt popoludní
- pobyt ráno + popoludní do 13,00 hod
- pobyt ráno + popoludní do 16,00 hod
Školská jedáleň
1. detský stravník
- deti MŠ (desiata, obed)
- deti MŠ (desiata,obed,olovrant)
- žiaci I. stupňa (obed)
- žiaci II. stupňa (obed)
2. dospelý stravník
- zamestnanci ZŠ s MŠ (obed)
- cudzí stravníci (obed)
- dôchodcovia (obed)

1,00 Eur
2,00 Eur
3,00 Eur
3,00 Eur
4,00 Eur

vo výške stravného limitu
vo výške stravného limitu
vo výške stravného limitu
vo výške stravného limitu

1,02 Eur
1,27 Eur
1,09 Eur
1,16 Eur

2,37 Eur
2,37 Eur
2,37 Eur

Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej
jedálni je za každý mesiac určený príspevok na réžie 2,00 Eur mesačne za jedného
detského stravníka bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.

Príspevok na réžie pri uhrádzaní sa pripočítava ako paušál za mesiac spolu
s príspevkom na potraviny a podlieha obvyklému režimu. Príspevok na dieťa sa uhrádza aj za
dieťa - predškoláka a neuhrádza sa za dieťa, ktoré je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.
§3
Platenie príspevku
1.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.

2.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávok
v hmotnej núdzi a príspevku 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 (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
– vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom
mesiaci.

3.

Príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí sa uhrádza mesačne do 10. dňa
v príslušnom mesiaci, resp. v septembri na 4 mesiace a v januári na 6 mesiacov.

4.

Príspevok v školskej jedálni sa platí mesačne vopred poštovou poukážkou alebo
trvalým príkazom na účet. Termín úhrady je po do posledného dňa predchádzajúceho
mesiaca. Úhrada sa preukazuje ústrižkom poštovej poukážky alebo výpisom z BÚ, resp.
potvrdením o úhrade z BÚ vedúcej školskej jedálne.
§4
Záverečné ustanovenie

1.

Toto VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo v Nedožeroch – Brezanoch dňa 27.6.2012.

2.

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2012.

3.

Dňom účinnosti sa zrušuje VZN č.5/2011 o výške príspevkov v škole a školských
zariadeniach zriadených obcou Nedožery-Brezany.

JUDr. Martin Mokrý
starosta obce
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nedožery – Brezany dňa 28.6.2012.
Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nedožery – Brezany 16.7.2012.

