Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vydrník č. 2/2019
o určení výšky príspevku v materskej škole, školskom klube a výdajnej
školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenia určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
c) príspevok vo výdajnej školskej jedálni
§2
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačnej na jedno dieťa sumou 12 EUR.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy číslo IBAN,
SK79 5600 0000 0061 5343 5002 alebo poštovou poukážkou do 28. dňa v mesiaci
mesiac vopred.
§3
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,20 EUR.
3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný
zástupca uhrádza priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet
školy číslo IBAN SK79 5600 0000 0061 5343 5002, alebo poštovou poukážkou do 28.
dňa v mesiaci mesiac vopred.
§4

Výška príspevku vo výdajnej školskej jedálni
1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obce
na vydané jedlo na deň takto:

str.jedn. zariad.
desiata obed
olovrant
0,35
0,64
0
1,89 MŠ-pold HN
0,35
0,64
0
1,89 MŠ-pold nie HN
0,35
0,64
0,13
2,43 MŠ.celod. nie predšk
0,35
0,64
0,13
2,43 MŠ-celod HN
MŠ-predš
0,35
0,64
0,13
2,43
0
1,17
0
1,17 ZŠ HN
0
1,17
0
1,17 ZŠ bez dotácie
Rodič žiaka MŠ prispieva na dovoz stravy ešte 0,13 € / obed

réžia obce
do
dotácia
Hrabušíc
HN
rodič
0,90
0,99
0
0,90
0,00
0,99
1,31
0,00
1,12
1,31
0,99
0,13
1,23
1,20
0
1,00
0,17
0,00
1,17

2. Príspevok na úhradu nákladov na stravovanie zákonný zástupca uhrádza priamo do
pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy číslo IBANSK79
5600 0000 0061 5343 5002, alebo poštovou poukážkou do 28. dňa v mesiaci mesiac
vopred.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo Obce
Vydrník na svojom zasadnutí dňa 1.3.2019 uznesením č. 36/2019
2) Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 1.1.2019.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom klube sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2018 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom
klube .

........................................................
Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli obce:
dňa : 12.02.2019

pečiatka

podpis:

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom

vyvesené na úradnej tabuli obce :
dňa : 04.02.2019

pečiatka

podpis:

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :
dňa : ...................

pečiatka

podpis:

Dôvodová správa
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
Týmto nariadením sa navrhuje od 1. 1.2019 upraviť výšku príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím
súdu, ako čiastočnú úhradu nákladov na prípravu jedál v školskej jedálni v Hrabušiciach.
Navrhovaná výška príspevku je nastavená tak, že zohľadňuje navrhovaný príspevok (dotáciu)
štátu na stravovanie predškolákov a stravníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia v
materskej škole a v základnej škole.

Vo Vydrníku,

Spracovala: Lesnická

Prekladá : Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce

