
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o ur čení čiasto čných úhrad v školských zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti

obce Šarišské Dravce

Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §28, §49, §140 zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach.

Čl. I.
Príspevok v materských školách

1.  Za  pobyt  dieťaťa  v  materskej  škole  zriadenej  obcou  prispieva  zákonný  zástupca  na
čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  mesačne  na  jedno  dieťa  sumou  3,5  €
v celodennej prevádzke.

2.  Príspevok v  materskej  škole sa neuhrádza za dieťa,ktoré má jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky,

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Čl. II.
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej je dálni

1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na
vydané jedlo na deň takto:

 

Výška  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

4. Celková výška stravného pre iných stravníkov ( zamestnanci školstva, cudzí stravníci )   je
určená takto: zamestnanci, cudzí stravníci:    2,40 €

           dôchodcovia obce:                    1,85 €    
klienti Denného stacionára:      1,85€

Zariadenie
Desiata
v€

Obed
€

Olovrant
€

Úhrada
€

Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)

0,24 0,60 0,21 1,05

Základná škola
(stravníci od 6-11rokov) 

0,88 0,88

Základná škola
(stravníci od 11-15rokov)

0,95 0,95



Čl. III.
Príspevok v Centre vo ľného času

1. Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosť  Centra  voľného  času  prispieva  zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou   1,50 € na 1 žiaka.

2. Príspevok v centre voľného času  (ďalej len „CVČ“) na základe rozhodnutia zriaďovateľa,
je možné znížiť alebo odpustiť, ak povinná osoba o to písomne požiada riaditeľa školy
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi. 

3. Nárok  na  zníženie  alebo  odpustenie  príspevku  trvá  len  počas  doby,  kedy  trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v CVČ,
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je
CVČ. 

5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sa uhrádza
vopred na základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej súčasťou je CVČ.

Čl. IV.

Príspevok v školskom klube detí

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole 
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3 €.

2. Zriaďovateľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou ŠKD, ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu.

Čl. V.

Záverečné ustanovenie

1.  Všeobecné  záväzné  nariadenie  o určení  čiastočných  úhrad  v školských  zariadeniach
prejednané a schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Šarišských Dravciach dňa
4.12.2017, uznesením č. 083/2017 s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.
2. Týmto VZN č. 1/2017 sa ruší VZN zo dňa   10.11.2014.

V Šarišských Dravciach  4.12.2017
     Ing. Jozef Bujňák

 starosta obce v.r.



Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Dravciach  
schva ľuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  č.  1/2017   o  určení  čiastočných  úhrad
v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce

Spracovala: Mgr. Mišenčíková

Dôvodová správa:
     V nadväznosti na  § 28, § 49, § 140 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poplatky za 
pobyt dieťaťa v materskej škole a poskytnutie stravy v školskej jedálni 
upravujú Všeobecne záväzným nariadením obce.  
Navrhované poplatky vo sú upravené  v zariadení ZŠ s MŠ stravníci od 6-11 rokov zo sumy 
0,87 € na sumu 0,88 €/obed z dôvodu, že nepostačoval na nákup potravín  a doplnené o
kategóriu klient Denného stacionára, pre ktorého celková  výška stravného na jeden obed  je 
stanovená na 1,85 € 
     Finančné pásma nákladov na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových
kategórií  stravníkov  a príspevok  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a  žiaka  uvedené
v návrhu VZN stanovilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a zverejnilo na
www.minedu.sk. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie  vo  výške nákladov na nákup potravín  podľa vekových
kategórií  stravníkov  v  súlade  s  uvedenými  finančnými  pásmami  bez  úhrady
režijných nákladov  na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
Výroba jedál  a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje  podľa vekovej
kategórie  stravníkov  15  -18/19  ročných  zverejnených  vo  finančných  pásmach  a
úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 


