Obecné zastupiteľstvo obce Veličná v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 28
ods.5, § 114 ods. 6 zákona, § 115 ods. 5, § 116, ods.6, § 49 ods. 4 a § 141 ods. 5 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2017
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školského účelového
zariadenia a určenie podmienok úhrady v školskom účelovom zariadení

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec je zriaďovateľom materskej školy (ďalej MŠ): Veličná
2. Obec je zriaďovateľom účelového školského zariadenia – školskej jedálne (ďalej ŠUZ
ŠJ): pri MŠ Veličná

Čl. 2
Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je
a. určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov na vzdelávanie detí v materských školách
b. určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka
a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v ŠUZ ŠJ

Čl. 3
Materské školy
1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem
materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

2. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ sa stanovuje nasledovne:
Materská škola

Výška príspevku v EUR

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
vo veku od 2 do 3 rokov

13

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku
od 3 do 6 rokov v mesiacoch september a jún

12

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
vo veku od 2 do 6 rokov v mesiacoch júl a
august

15

3. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ za pobyt dieťaťa do 3 rokov uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.
4. Pomernú časť príspevku podľa odseku 2 uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola
prerušená prevádzka MŠ zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti
zaradenia dieťaťa do náhradnej MŠ.
5. V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber údajov, t.
j. do štatistického výkazu k 15.9., výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ
je 50 EUR.
6. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 28 ods. 6 a
§ 28 ods. 7 a) zákona č. 245/2008 Z. z..
7. Príspevok sa uhrádza mesačne, najneskôr do 30. dňa . Spôsob platenia spresní riaditeľ
školy vo vnútornom predpise.

Čl. 4
Školská jedáleň
1. ŠJ poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky

Čl. 5
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

1. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórii stravníkov sa stanovuje nasledovne.

stravníci

desiata obed

olovrant

spolu

MŠ: stravníci od 2 – 6 rokov

0,26

0,64

0,22

1,12

Zamestnanci škôl a školských zariadení x

1,12

x

1,12

Iné fyzické osoby so súhlasom RÚVZ

1,12

x

1,12

x

2. Obec Veličná ako zriaďovateľ materskej školy čl.1 môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa čl. 4, 5, 6, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. príspevok za úhradu v ŠJ pri MŠ sa uhrádza bezhotovostnou formou vopred do
povinní uhradiť finančný príspevok podľa ods. 2, 3, 4, 5 do 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 31. 12. 2016 na úradnej tabuli Obce Veličná
a zverejnený na internetovej stránke Obce Veličná.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Veličná č.
21/2017, zo dňa 13. 03. 2017.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 9/2008 schválené dňa 11.12.2008
a dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 schválený 29.09.2011.
4. Toto nariadenie bolo vyvesené dňa 01. 04.2017 na úradnej tabuli Obce Veličná
a účinnosť nadobúda od 01.09.2017

Ing. Daniel Laura
starosta obce

