číslo: 01/2019

Všeobecne záväzné nariadenie

OBEC POHORELÁ

Výtlačok číslo: 1

Obec Pohorelá podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 140 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v y d á v a
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 1/2019

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach
prevádzky škôl a školských zariadení
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať
- Písomne na adresu: Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá
- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Pohorelej
- Elektronicky na e-mailovú adresu: obec@pohorela.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

30. 08. 2019
30. 08. 2019
30. 08. 2019
15. 09. 2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach
prevádzky škôl a školských zariadení

Obecné zastupiteľstvo obce Pohorelá sa v zmysle § 11 odst. 4. písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa v súlade s ustanoveniami školského zákona upravuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za pobyt v materskej škole, na
činnosti školského klubu, na stravovanie v školskej jedálni a niektoré podrobnosti prevádzky škôl
a školských zariadení.
§2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,00 EUR. Príspevok uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na dieťa,
a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi.
c) ktoré je umiestené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Pomerná časť príspevku v materskej škole sa uhrádza za dieťa,
a) ktoré ma 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 na základe rozhodnutia obce alebo zo závažných dôvodov.
4) Ak sú splnené podmienky na neuhradenie príspevku, už zaplatený príspevok sa vráti alebo
započíta na úhradu na ďalší mesiac. Preplatky musia byť vysporiadané najneskôr do konca
kalendárneho roka.

§3
1) V súlade s § 28 ods. 15 Školského zákona sa môže so súhlasom Štátnej školskej inšpekcie
najvyšší počet detí v triede materskej škole podľa § 28 ods. 10 Školského zákona prekročiť
najviac o tri deti.
2) Materská škola v súlade s § 28 ods. 17 Školského zákona môže organizovať pobyty detí v škole
v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným
súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
3) Prevádzka materskej školy je denne od 6.30 do 16.00 hod.
4) Prevádzka materskej školy je aj počas školských prázdnin.
§4
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 2,15 EUR.
§5
Školská jedáleň
1) Stravníkmi školskej jedálne môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So
súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné
fyzické osoby.
2) Školská jedáleň poskytuje svoje služby aj v čase školských prázdnin.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
4) Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií detí a žiakov a výška
úhrady sú:
Materská škola
od 2 do 6 rokov
2. pásmo

Desiata
€

Základná škola
od 6 do 11 rokov
2. pásmo
od 11 do 15 rokov
2. pásmo

Obed
€

0,36

Olovrant Spolu
€

0,85

Obed

0,24

Spolu
€

€

1,15

1,15

€

€

1,23

1,23

€
1,45

5) Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané do pokladne alebo na účet školskej
jedálne.
6) Náklady na nákup potravín na obed a režijné náklady pre dospelých stravníkov:
a) obed: podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných vo výške 2. finančného pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín určených
Ministerstvom školstva SR.
b) režijné náklady: 1,45 násobok nákladov na nákup potravín na obed zaokrúhlený na celé ceny
smerom nahor.
7) Úhrada za stravovanie dospelých stravníkov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ obce Pohorelá č. xxxxxxxxxxxxxxx zo dňa
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších
podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá
a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení č. 2/2008 v znení
neskorších dodatkov.

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

