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2/2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
SLANSKÉ NOVÉ MESTO
o určení výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 140
ods. 5, 9 a 10 § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len"VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slanské Nové Mesto
(ďalej len „obec“).
Článok 2
Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole
2.1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2.2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,00 €.
2.3. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
2.4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré je predčasne zaškolené (vyšetrené v pedagogicko-psychologickej poradni, zapísané do
ZŠ) po splnení týchto náležitosti môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať
riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o odpustenie príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy podľa ods. 2.2.

c)
d)

ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi 1,
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2.5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.
Článok 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
3.1 Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Slanské Nové Mesto, poskytuje
stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej
aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na
úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského zariadenia.
3.2 Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
3.3 Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“)
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý
stravovací deň nasledovne:
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3.4 Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa
najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v
školskej jedálni v danom stravovacom dni.
.
3.5 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet školskej
jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca. Vyúčtovanie a spôsob platenia príspevku sa upraví ,,interným predpisom“.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste na zasadnutí dňa 30.07.2019
uznesením č. 46 volebné obdobie 2018-2022.
4.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
4.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2015 zo dňa 27.11.2015 o určení
výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach.

Milan Diheneščík,
starosta obce

