Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: 106/2019

OBEC KOVÁČOVÁ
v súlade s ustanoveniami § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 140 ods. 9,10,11 a § 141, § 142 a § 142a
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Kováčová

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

07.06.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

07.06.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

08.06.2019

Dátum ukončenia pripomienkového konania:

17.06.2019

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:
Obec Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová
- elektronicky na adresu: obec@kovacova.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ uznesením č. 35/2019 dňa: 25.06.2019
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

26.06.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.09.2019

OBEC KOVÁČOVÁ

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Kováčová
106/2019

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Kováčová

Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Kováčová.
Čl. 2
Vysvetlenie pojmov
Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo
dospelá osoba mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
zariadenia.
Čl. 3
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole.
2. Príspevok za pobyt v školskom klube detí.
3. Príspevok v zariadení školského stravovania.

II. ČASŤ
Čl. 4
Materská škola
1. Obec Kováčová určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa
v materskej škole:
a) dieťa s trvalým pobytom v obci Kováčová
15,00 €
b) dieťa bez trvalého pobytu v obci Kováčová
20,00 €
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 (zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo
čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch),

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo iným závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
4. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Čl. 5
Školský klub detí
1. Obec Kováčová určuje mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí na jedno dieťa vo výške 7,00 €.
2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca a to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok za mesiac
september sa uhrádza do 10. septembra.
Čl. 6
Školská jedáleň
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni
Prihláška na stravovanie v školskej jedálni ZŽ s MŠ v Kováčovej sa vykonáva vyplnením
a podpísaním zápisného lístka stravníka pre bežné stravovanie, ktorý je dostupný u vedúcej
školskej jedálne. Zápisný lístok je prílohou č. 1 tohto nariadenia.
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a úhrada
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sa
určujú:
1. Pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške:

Desiata
Obed
Olovrant
SPOLU

Náklady
na nákup
potravín

Režijné
náklady

0,34 €
0,80 €
0,23 €
1,37 €

-

Doprava

SPOLU

0,34 €
0,80 €
0,23 €
1,37 €

-

Úhrada
stravníka
0,34 €
0,80 €
0,23 €
1,37 €

2. Pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov vo výške:

Obed

Náklady
na nákup
potravín
1,08 €

Režijné
náklady

Doprava

SPOLU

-

-

1,08 €

Úhrada
stravníka
1,08 €

3. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu č. 1 a č. 2 tohto článku sa znižuje
o dotáciu, ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného predpisu.1
4. Bod 3. tohto článku sa neuplatňuje, ak zákonný zástupca dieťaťa neoznámi neprítomnosť
dieťaťa v škole alebo dieťa neodoberie obed. V takomto prípade je zákonný zástupca
povinný uhradiť príspevok na nákup potravín vo výške podľa bodu 1. a bodu 2. tohto
článku.
5. Dieťa ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v daný deň neskôr, je zákonný
zástupca povinný prihlásiť na obed do 8.00 hod. príslušného dňa. Dieťa, ktoré sa
vyučovania
zúčastní, ale nebude odoberať v daný deň obed, je zákonný zástupca rovnako povinný
z obeda odhlásiť do 8.00 hod. príslušného dňa.
6. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok uhradiť vopred, najneskôr do 25. dňa
v mesiaci, v mesiaci september do 15.09 príslušného roku na účet školskej jedálne číslo:
SK47 0200 0000 3500 3183 8412.
7. Škola zverejní na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy informácie o výške
príspevku v školskej jedálni podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia a výšku dotácie
na dieťa a deň, ktorá je poskytovaná v zmysle osobitného predpisu.1
Čl. 7
Školská jedáleň
Diétne stravovanie v školskej jedálni
1. Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie z dôvodu nevhodných pracovných
podmienok na prípravu diétnych jedál. Zriaďovateľ zariadenia školského stravovania preto
umožňuje individuálnu donášku pokrmov pre žiaka/dieťa do školskej jedálne v súlade s § 8
ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia pre deti a mládež.
2. Deťom je možné individuálne donášať stravu do školskej jedálne vtedy, ak posúdenie
lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore dokladuje, že výživa dieťaťa
vyžaduje osobitné stravovanie.
3.

Dotácia na stravu, ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného predpisu1, bude
v prípade uplatnenia systému individuálnej donášky pokrmov poukázaná v plnej výške
podľa evidovanej účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese prevodom na účet
zákonného zástupcu dieťaťa, uvedený v zápisnom lístku pre individuálnu donášku,
v termínoch do 31.1. a 31.7.

______________________________________

1

zákon č. 544/2010 Z .z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení
neskorších predpisov.

Čl. 8
Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania
1.

Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných fyzických osôb v zariadeniach školského
stravovania podľa kapacitných možností.

2.

Náklady na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú:
Obed
Poberateľ dôchodku
Zamestnanci, ZŠsMŠ, ostatní

3.

Náklady
na nákup
potravín
1,26 €
1,26 €

Režijné
náklady
1,08 €
1,08 €

Doprava SPOLU
-

2,34 €
2,34€

Povinnosť úhrady je do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to prevodom na
účet školskej jedálne číslo: SK47 0200 0000 3500 3183 8412.

III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 8
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kováčová na
svojom zasadnutí dňa 25.06.2019 uznesením č. 35/2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Kováčová č. 96/2017.
V Kováčovej dňa 25.06.2019

Ing. Ján Izrael
starosta obce

