Všeobecne záväzné nariadenie Obce Senohrad č. 7/2014
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školských účelových zriadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Senohrad podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.,
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 28 ods. 5., § 49 ods.
4., § 114 ods. 6., § 140 ods. 9., a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

-

Všeobecne záväzné nariadenie určuje
výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
podľa vekových kategórii stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach.
Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.
Čl. 1
Účel VZN

1.

Obec Senohrad je zriaďovateľom Základnej školy s materskou
školou Senohrad /ďalej ZŠ s MŠ/ v rámci ktorej sú zriadené ďalšie školské
zariadenia:
Materská škola Senohrad
Školský klub detí
Školská jedáleň
Čl. 2
Materská škola
1.

2.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 10.- EUR.
Rodiny v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodené s účinnosťou od 01.10.2013
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b/ ak zákonný zástupca predloží zástupkyni MŠ 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
d/ ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom

3.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa
v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne MŠ, alebo poštovou poukážkou
Čl. 3
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ

1.

Výška príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
školského klubu detí, ktoré prispieva zákonný zástupca dieťaťa je vo výške 8.EUR na jedno dieťa, vrátane detí pochádzajúcich s rodín v hmotnej núdzi.

Čl. 4
Školská jedáleň
1. V zmysle § 140 ods. 8,9,10 a §141 ods. 4,5,6 zákona 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti
s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín od 1.9.2011 platia v Školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou Senohrad od 1.9.2011 nasledovné finančné limity:
MŠ celodenná
1,19€ z toho:
MŠ desiata
0,28€
MŠ obed
0,68€
MŠ olovrant
0,23€
ZŠ I. stupeň
1,01€
ZŠ II. stupeň
1,09€
Zamestnanci
1,19€
Dôchodcovia
1,19€
Iní stravníci
1,19€
Reálne réžijne náklady na prípravu jedla sú 1,17€.
2.Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov vo výške 55%, t.j. 1,30 €
(réžia 1,17€ + nedoplatok na hlavné jedlo 0,13€). Príspevok zo soc. fondu
zamestnancov je 0,04€. Stravovanie zamestnancov sa riadi podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných. Úhrada za stravovanie od zamestnancov školy bude
1,02€.
3. Úhrada za stravovanie od dôchodcov je 1,73€. Obecný úrad Senohrad prispieva
sumou 0,63€ na jeden obed. Stravovanie dôchodcov sa riadi podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných.
4. Stravovanie iných stravníkov sa riadi podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných
a úhrada za jeden obed je 2,36€.
5. Výška finančného príspevku na stravovanie je v súlade s 3.finančným pásmom
platným od 1.9.2011.

Čl. 5

Spoločné ustanovenia
Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach bez právnej subjektivity je v kompetencii
zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou v kompetencii riaditeľa školy.

Čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržaním tohto VZN vykonáva
a/ hlavný kontrolór obce
b/ starosta obce

Čl. 7
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Senohrad č. 2/2011 zo dňa14.4.2011, účinné od 01.05.2011.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Senohrade sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 23.10.2014
uznesením č. 8/2014 a toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2015.

Mgr. Oľga Bartková
starostka obce

Vyvesené: 27.10.2014
Zvesené: 18.11.2014

