Všeobecne záväzné nariadenie obce Vítkovce
č. 1 /2020

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a úhradu nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Vítkovce.

Zverejnené pred schválením: 31. 1. 2020
Zvesené pred schvaľovaním: 21. 2. 2020
Schválené:

uznesením č. 3 /2020

Vyvesené po schválení: 28.02.2020
Nadobúda účinnosť: 28.02.2020

1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vítkovce
č. 1/2020

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a úhradu nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Vítkovce.
Obec Vítkovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 6 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 na základe ustanovenia § 28 ods. 5, §
114 ods. 6, a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), s poukazom na § 4 zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie:

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Účel
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje práva
a povinnosti rodičov alebo inej zverenej fyzickej osoby ako rodiča,

ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný
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zástupca“), ktoré navštevuje školy a školské zariadenia v zriaďovacej
pôsobnosti obce Vítkovce v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.) Obec Vítkovce je zriaďovateľ týchto škôl:
a) Materská škola
b) Základná škola.
3.) Obec Vítkovce je zriaďovateľ školského zariadenia:
a) Školská jedáleň pri materskej škole.

Článok 2
Predmet
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
a) určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
b) určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni.
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DRUHÁ ČASŤ
Príspevky

Článok 3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a) za dieťa vo veku od 2 do 3 rokov sumou: 10 €
b) za dieťa vo veku od 3 do 5 rokov sumou: 10 €
2.) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza jeho
zákonný zástupca a to do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci v hotovosti priamo do pokladne materskej školy.
Článok 4
Oslobodenie od platenia príspevku za pobyt v materskej škole
1.) Príspevok za pobyt dieťaťa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku o jeden rok
a dieťa, ktoré má dodatočne odloženú povinnú školskú
dochádzku,
c) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
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d) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe
rozhodnutia súdu.

2.) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa príspevok za pobyt dieťaťa
v materskej škole sa neuhrádza, ak dieťa
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby
alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

3.) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže zriaďovateľ na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku. V prípade zníženia zákonný
zástupca uhrádza zostávajúcu časť určeného príspevku.

TRETIA ČASŤ
Školské zariadenia a výška príspevkov na čiastočnú úhradu ich
nákladov

Článok 4
Školská jedáleň
1.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín

podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným
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pásmom určeným Ministerstvom školstva SR.

2.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku
na
režijne náklady v školskej jedálni je nasledovná:
a) MŠ – stravníci vo veku od 2 do 5 rokov: - desiata 0,36 €
- obed

0,85 €

___________________
k úhrade spolu 1,21 €

MŠ – stravníci vo veku 6 rokov (predškoláci): - desiata 0,36 €
- obed 0,85 €
(finančný normatív je 1,21 € - dotácia od štátu 1,20 € - k úhrade
réžia 0,1 €).
b) ZŠ – stravníci vo veku od 6 do 11 rokov: obed - 1,15 € + 0,00
réžia
(finančný normatív na obed je 1,15 € + prídavok k obedu 0, 05
€,
dotácia od štátu je 1,20 € plne hradená štátom).
c) Zamestnanci – obed 0,83 € (finančný normatív je 1,33 € príspevok zo SF 0,50 € - k úhrade 0,83 €).
d) Cudzí stravníci – obed 2,96 € (finančný limit je 1,33 € + réžia
1,63
€ - k úhrade 2,96 €).
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3.) V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je
možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa alebo žiaka v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu., pričom
úhrada zákonného zástupcu dieťaťa (predškoláka) a žiaka v
zariadení školského stravovania bude znížená o dotáciu
poskytnutú
podľa osobitného predpisu.

4.) V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy v deň, v
ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
materskej škole alebo vyučovania v základnej škole (podľa
podmienok určených školou), či z rôznych príčin stravu
neodoberie,
je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške.

5.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijne
náklady v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza najneskôr do
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15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci bezhotovostným

prevodom na účet ŠJ, číslo účtu
vedený v Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Spišská Nová Ves,
alebo do pokladne ŠJ priamo u vedúcej jedálne.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

1.) Pokiaľ nie je v Návrhu na všeobecne záväznom nariadení uvedená
podrobnejšia úprava, táto je uvedená v zákone č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský
zákon).
2.) Tento Návrh všeobecne záväzného nariadenia bude schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Vítkovce na najbližšom
plánovanom obecnom zastupiteľstve po uplynutí 15 dňovej
lehoty
odo dňa zverejnenia a vyvesenia na informačnej tabuli obce.

Peter Dirda
starosta obce
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