OBEC VEĽOPOLIE

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Veľopolie č. 2/2020,
o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole
a v školskom zariadení zriadených obcou

Návrh VZN zverejnený od 9.11.2020 do 25.11.2020
Na VZN sa OZ uznieslo dňa 26.11.2020
Schválené VZN vyvesené dňa: 27.11.2020
VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2021

Obec Veľopolie, v súlade s ustanovením §4 ods.5 písm.a) bod 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §28 odsek 5 a §140 odsek
10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľopolie č. 2/2020
o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
b) výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku stravníka na čiastočnú úhradu nákladov stravníka
v školskej jedálni zriadenej obcou
§2
Základné ustanovenia
1. Obec Veľopolie je zriaďovateľom školy a školského zariadenia :
a) Materskej školy Veľopolie bez právnej subjektivity
b) Školskej jedálne pri materskej škole vo Veľopolí
2. Materská škola a Školská jedáleň sú zriadené obcou Veľopolie 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
Mesačným príspevkom sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie finančná čiastka,
ktorou pravidelne mesačne prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
spojených s predprimárnym vzdelávaním a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni spôsobom určeným
ustanoveniami tohto nariadenia.
Čl. II.
Výška mesačného príspevku v materskej škole
§4
Výška, termín a spôsob mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy príspevkom 5,00 € mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
a) bankovým prevodom na účet IBAN SK 69 5600 0000 0042 0864 6001
b) v hotovosti do pokladne obce

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a za
dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa doloží štatutárnemu zástupcovi školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú školskú dochádzku a nezúčastnilo sa
vzdelávacieho procesu menej ako 5 dní v danom mesiaci.
Čl. III.
Výška mesačného príspevku v zariadení školského stravovania
§5
Výška, termín a spôsob príspevku zákonného zástupcu stravníka na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom v materskej škole, zamestnancom
materskej školy a obce.
2. Na stravovanie každého stravníka v školskej jedálni prispieva stravník, alebo zákonný zástupca
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne v súlade s finančnými pásmami na nákup
potravín na jedno jedlo určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:
a) pre stravníkov v materskej škole vo veku 2-6 rokov 1.finančné pásmo
desiata
obed
olovrant
Spolu

0,34 €
0,80 €
0,23 €
1,37 €

b) dospelí stravníci – zamestnanci 1 finančné pásmo (veková kategória 15-19 žiakov strednej školy)
obed
1,27 €
3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu sa vypočíta ako súčin dennej stravnej Príspevok 1. Za
pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy príspevkom 5,00 € mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
a) bankovým prevodom na účet IBAN SK 69 5600 0000 0042 0864 6001
b) v hotovosti do pokladne obce
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce od 9.11.2020 do 25.11.2020.
2. Obecné zastupiteľstvo vo Veľopolí sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia o
určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou dňa
26.11.2020.
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021.

Ing.Valéria Klapáčová
starostka obce

