Všeobecne záväzné nariadenie obce Hôrka č. 1/2015
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo
nákladov v škole a v školských zariadeniach a o podmienkach úhrady v ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka
Obec Hôrka podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 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 v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hôrka (ďalej len VZN), ktorým sa určuje výška mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov v
školskom klube detí a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, nákladov na nákup
potravín a režijných nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka (ďalej len príspevok)
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN určuje výšku1:
a) mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole,
b) mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (ďalej len výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov), výšku nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
a režijné náklady na jedno jedlo a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ a v školskej
jedálni pri ZŠ, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka.
2. Pre účely tohto VZN sú školami materská škola a základná škola, školskými účelovými
zariadeniami školská jedáleň pri MŠ a školská jedáleň pri ZŠ.
3. Výšku príspevkov určených týmto VZN v materskej škole, v školskom klube detí a výšku
príspevku a podmienky jeho úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Hôrka zverejní riaditeľ materskej školy, školského klubu detí a školského
účelového zariadenia obvyklým spôsobom.
§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka uhrádza zákonný zástupca príspevok na jedno dieťa vo
výške 10,-- €.
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2. 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 núdzi2,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 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 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.
§3
Príspevok na činnosti školského klubu detí
1. Na činnosť školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca žiaka príspevok sumou 2,-- €.
2. Zriaďovateľ školského klubu detí 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 podľa osobitného predpisu3.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, náklady na nákup potravín a režijné náklady
a podmienky ich úhrady v školskej jedálni pri materskej škole a v školskej jedálni pri
základnej škole.
1. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa v Materskej škole Hôrka (stravníci vo veku
2 - 6 rokov) je spolu vo výške 1,12 €, a to:
a) desiata v sume
0,26 €
b) obed v sume
0,64 €
c) olovrant v sume
0,22 €
2. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka 1. - 4. ročníka Základnej školy Hôrka
(stravníci vo veku 6 - 11 rokov) je na:
a) desiatu v sume
0,27 €
b) obed v sume
0,95 €
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo, obed, pre dospelého stravníka je stanovený podľa
vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a je vo výške 1,12 €.
4. Cudzí stravníci (stravujúci sa v rámci „Sociálneho programu obce“) uhrádzajú okrem nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa ods. 3 aj režijné náklady vo výške 0,76 € na jedno jedlo.
5. Príspevok na nákup potravín, náklady na nákup potravín a na réžiu u cudzích stravníkov sa
uhrádzajú vopred do 10. dňa na príslušný mesiac.
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§5
Záverečné ustanovenia
1.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hôrka č. 1/2015 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v škole a v školských zariadeniach a o
podmienkach úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka bol vyvesený na
pripomienkovanie fyzickým a právnickým osobám dňa 9.11.2015 a zvesený dňa 25.11.2015 bez
pripomienok.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hôrka č. 1/2015 bolo vyhlásené dňa 27.11.2015 jeho
vyvesením na úradnej tabuli Obce Hôrka a zverejnením na internetovej stránke Obce Hôrka.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hôrka č. 1/2015 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v škole a v školských zariadeniach a o podmienkach
úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrka nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Ing. Vladimír Boška, v.r.
starosta

