VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE HÔRKA
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
ZRIADENÝCH OBCOU

Obec HÔRKA
VZN O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE
A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

Obec Hôrka, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanoveniami §28 odsek 5, §114 odsek 6 a §140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „školský zákon“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2019
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
ZRIADENÝCH OBCOU

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) stanovuje:
a) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou,
b) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt žiaka v Školskom klube detí zriadenom obcou,
c) výšku a spôsob úhrady príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na
čiastočnú úhradu nákladov za stravníka v Školskej jedálni zriadenej obcou.

§2
Základné ustanovenia
(1)

Obec Hôrka (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom:
a) Materskej školy Hôrka (ďalej aj „Materská škola“) bez právnej subjektivity,
b) Základnej školy Hôrka (ďalej aj „Základná škola“) bez právnej subjektivity.

(2)

Súčasťou Základnej školy Hôrka sú obcou zriadené školské zariadenia:
a) Školský klub detí,
b) Školská jedáleň.
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(3)

Materská škola a školské zariadenia sú zriadené obcou Hôrka pri výkone samosprávy a sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

§3
Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou mesačne
prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov spojených
s predprimárnym vzdelávaním, ktorou mesačne prispieva zákonný zástupca žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a ktorou prispieva stravník,
alebo zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v Školskej
jedálni.

ČLÁNOK II.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

§4
(1)

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov Materskej školy sumou 12,00 € mesačne.

(2)

V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v Materskej škole dve a viac detí, príspevok
podľa ustanovenia odseku (1) platí v rovnakej výške za každé dieťa.

ČLÁNOK III.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV ZA POBYT ŽIAKA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

§5
(1)

Za pobyt žiaka v Školskom klube detí prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov Školského klubu detí sumou 5,00 € mesačne.

(2)

V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v Školskom klube detí dvoch a viacerých
žiakov, príspevok podľa ustanovenia odseku (1) platí v rovnakej výške za každého žiaka.
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ČLÁNOK IV.
VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
STRAVNÍKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

§6
Stravníkom v Školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci obce. So súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v nej
stravovať aj iné fyzické osoby.

§7
Za stravovanie každého jednotlivého stravníka v Školskej jedálni prispieva stravník,
alebo zákonný zástupca stravníka mesačne na čiastočnú úhradu nákladov Školskej
jedálne vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov:

DESIATA
deti v materskej škole
okrem detí v poslednom ročníku
pred nástupom do školy
deti v materskej škole
v poslednom ročníku
pred nástupom do školy
žiaci základnej školy
v ročníkoch 1. – 4. (6 – 11 rokov)
dospelí stravníci

OBED

OLOVRANT

Príspevok
zákonného
zástupcu

SPOLU

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,00 €

1, 45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,25 €

0,25 €

0,00 €

0,00 €

-

0,00 €

0,00 €

-

1,33 €

-

-

1,33 €

ČLÁNOK V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚHRADU PRÍSPEVKOV

§8
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
uhradí zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK03 1111 0000 0066 0833 7004
alebo
b) v hotovosti do pokladne obce v priestoroch Materskej školy.
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§9
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v Školskom klube detí
uhradí zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK03 1111 0000 0066 0833 7004
alebo
b) v hotovosti do pokladne obce v priestoroch Základnej školy.

§10
(1)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka sa vypočíta ako súčin dennej
stravnej jednotky a počtu dní, kedy je strava prevzatá. Strava sa považuje za prevzatú aj
vtedy, ak zmena nebola Školskej jedálni oznámená v súlade s ustanoveniami zmluvy
o poskytovaní stravy a v súlade s ustanoveniami Prevádzkového poriadku Školskej
jedálne.

(2)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v Školskej jedálni jedálni
uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr do 15. dňa
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, kedy bude strava odoberaná okrem mesiaca
september, kedy stravník, alebo zákonný zástupca stravníka uhradí príspevok za dva
mesiace naraz
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK28 1111 0000 0066 0833 7039
alebo
b) v hotovosti do pokladne obce v priestoroch Materskej školy, alebo Základnej školy.

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 05. 06. 2019 do 20. 06. 2019.

§12
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka na
svojom zasadnutí dňa 20. 6. 2019.
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§13
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 25. 6. 2019.

§14
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015.

§15
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2019.

________________________________
Ing. Helena Mihalčinová
starostka obce
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