NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Reca

Vyvesené dňa: 05.11.2019 na úradnej tabuli a na webovom sídle obce www.reca.sk
Zvesené dňa: 20.11.2019
Lehota na preloženie pripomienok : 20.11.2019
Počet prijatých pripomienok:
Vyhodnotenie pripomienok dňa:
Schválené dňa:
Vyhlásené dňa:
Zvesené dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:01.01.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Reca
Návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Reca sa podľa ustanovenia §6 ods. 1 a § 11 ods. 4písm.g) Zákona
č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods.10
zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení obce Reca č. 4/2019 na určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Reca
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať
školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Reca
2) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
Čl. 2
Materská škola
1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa určuje mesačne na jedno dieťa:
15,-€ pre zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí majú trvalý pobyt v obci
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) 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 v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu,
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.

Čl. 3
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou Reca prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10 € za plný čas
strávený v ŠKD nezávisle od počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD v danom mesiaci.
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Výška príspevku zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.
3) Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.

Čl.4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
1) Obecné zastupiteľstvo obce Reca (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) pre školy a školské
zariadenia, všetky vekové kategórie stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Reca
určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 3.
finančnom pásme. Finančné pásma určuje príslušné ministerstvo podľa § 140 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku
zariadenia školského stravovania.
2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20
Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že obec Reca ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne
jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, obec Reca vyplatí prostredníctvom zariadení
školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej
osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
3) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 Eur)
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:

uhrádza

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr predošlý deň do 14.00 hod. v školskej
jedálni,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr predošlý deň do 14.00 hod. v školskej
jedálni.
4) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka:

Desiata Obed Olovrant Spolu
0,38 € 0,90€ 0,26€ 1,54€

MŠ 3. pásmo
ZŠ 3.pásmo
(6 -11 rokov)

1,21€

1,21€

Zamestnanci – 3. pásmo

1,41€
1,41€

1,41€
2,82 €

Dospelí stravníci – 3. pásmo

5)Úhradu na nákup potravín a čiastočnú úhradu režijných nákladov na prevádzku je nutné
zrealizovať najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa
stravovanie poskytuje. Dospelí stravníci prispievajú na úplnú úhradu nákladov – na réžiu
vo výške 1,41 €.
Čl. 5
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce Reca.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce
........................ dňa ..............2019, uznesením č. .........
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2020.
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.2/2016 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Reca zo dňa 10.6.2016 a dodatok č.1/2019 zo dňa 20.9.2019

V Reci, .....................

PaedDr.Zoltán Metzner,MBA starosta obce

