Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Súlovce
číslo 4/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach v zmysle § 6 ods. 1 a § ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o životnom minime v znení
neskorších predpisov a zákona č. 599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Úvodne ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej
škole Súlovce.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
3. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku
príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.
§2
Podmienky a výška príspevkov
A/ Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Podľa § 28 ods. 5 a 6 zákona Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach určuje výšku príspevku
v materskej škole za jedno dieťa 4,95€/150,- Sk.
2. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. Dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa.
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi.
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. 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,

b/ ktoré nedochádzalo 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 pomernú časť určeného príspevku.

B/ Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej škole
1. Podľa § 140 ods. 9,10 a 11Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov:

Materská škola
(stravníci od 2-6
rokov)

Desiata

Obed

Spolu

Úhrada

Úhrada

Sk

Sk

Sk

Sk

EUR

27,-

27,-

0,90

8,19,-

Školské zariadenia
(stravníci od 15-18/19 rokov)

Obed

Úhrada

Úhrada

Sk

Sk

EUR

29,00

29,00

0,96

a/ výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných
b/ zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
2. Podmienky úhrady príspevku:
a/príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka mesačne vopred poštovým poukazom;
b/odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa alebo žiaka na stravu je možné do 8.00 hod. bežného dňa,
v ktorom má žiak alebo dieťa stravu odobrať; za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje;
c/ ak sa strava odhlási do 8.00 hod. bežného dňa, zníži sa o sumu zaplatenú za počet
odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období;

d/ termín na úhradu finančného príspevku na stravovanie je najneskôr 2. deň v mesiaci,
v ktorom má byť strava odobratá. Ak pripadne 2. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni;
e/ žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca
v pondelok ráno, najneskôr do 8.00 hod.
§3
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný kontrolór Obce
Súlovce.
§4
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Súlovce číslo 4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni dňa 16.08.2008.
a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Súlovciach.

Ing. Gabriel Svorad
Starosta obce Súlovce
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