OBEC

BÁTOROVE

KOSIHY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
OBCE BÁTOROVE KOSIHY

Číslo: 5/2013

O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH
S ČINNOSŤOU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE
BÁTOROVE KOSIHY

Prijaté uznesením Obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách
číslo 374/2013 zo dňa 16.12.2013

Zverejnené

: 29.11.2013

Vyhlásené

: 16.12.2013

Účinnosť dňom : 01.01.2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S ČINNOSŤOU ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
OBCE BÁTOROVE KOSIHY

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bátorove Kosihy č. 5/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátorove Kosihy.

§1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku, ktorý je povinný uhrádzať
rodič alebo iná fizická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo
do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na
jedno dieťa alebo jedného žiaka
a)

za pobyt dieťaťa v materskej škole

b)

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

c)

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

§2
Materské školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady

na

ďalšie

vzdelávanie.

Pripravuje

na

život

v spoločnosti

v súlade

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 4 € mesačne.
2) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý prechádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy.
4) Príspevok 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.
5) 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.
§2
Školský klub detí
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovnie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ďalej len ŠKD) prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou : 5 € .
2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení príspevku ak zákonný
zástupca o 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.
Príspevok na základe žiadosti možno znížiť o 50%.
3) Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý prechádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§3
Školská jedáleň
Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Bátorove Kosihy, poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov. S účinnosťou zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií.
2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami, ktoré určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je:

Dieťa v materskej škole
(stravníci od 2-6 rokov)

Príspevok Príspevok
desiata obed
olovrant spolu:
v €:
4,00
22,00
4,00
30,00
1,00

Základná škola-1.stupeň
(stravníci od 6-11 rokov)

25,00

25,00

0,83

Základná škola-2.stupeň
(stravníci od 11-15
rokov)

27,00

27,00

0,90

Dospelí stravníci:

30,00

30,00

1,00

3) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov alebo ktorého príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške
životného minima, Obec Bátorove Kosihy, ako zriaďovateľ školských jedální pri MŠ
určuje

vo výške 0,13 € na stravu za každý stravovací deň v zmysle Výnosu

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5.decembra 2007 č. 29775/2007-II/1
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.
4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa 1. a 2.stupňa základnej školy, ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorého príjem za posledných 6 mesiacov
je najviac vo výške životného minima, Obec Bátorove Kosihy, určuje vo výške 0,03 €
na stravu za každý stravovací deň v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.

§4
Záverečné ustanovenia
1) Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v §
1 až § 3 tohto nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách na svojom
zasadnutí dňa 16.12.2013 uznesením č. 374/2013.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli
obce Bátorove Kosihy.
4) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 zo dňa 24.10.2008.

V Bátorovych Kosihách, dňa 16.12.2013

Mgr. Roland Labancz
starosta obce

