Obec Jakubova Voľa

„NÁVRH“

Všeobecne záväzné naradenie
č. 33/2019,
o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jakubova Voľa

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Jakubova Voľa dňa
Návrh zvesený z úradnej tabule v obci Jakubovej Voli dňa
Návrh zverejnený na internetovej stránke obce Jakubova Voľa dňa
Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce Jakubova Voľa dňa
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Jakubova Voľa
VZN zverejnené na internetovej stránke obce Jakubova Voľa dňa
Nadobúda účinnosť dňa

03.07.2019
03.07.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Jakubova Voľa

č. 33/2019

o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli na základe § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školskej jedálni.

Článok II.
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7 €.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a/ ktoré ma 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
3. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj
za dieťa,
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich, kalendárnych dní z dôvodu choroby 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.
c/ ktorého rodič predloží čestné prehlásenie o tom, že sa dieťa zdržiava v zahraničí

Článok III.
Školská jedáleň pri materskej škole
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín sa určuje
podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
2. Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín. Dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná vo výške 1,20 Eur na každý
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že obec Jakubova Voľa ako
zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára – špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa obec Jakubova
Voľa vyplatí zákonnému zástupcovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu po predložení vyúčtovania dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa za príslušný mesiac vedúcou školskej jedálne.
3. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok za riadne stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín v sume 1,37 Eur denne.
4. Zákonný zástupca, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo má príjem
najviac vo výške životného minima uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup
potravín za riadne stravovanie, za dieťa vo veku 2-5 rokov, uvedené v zozname, ktorý
poskytuje ÚPSVaR a za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy v sume
0,17 Eur denne.
5. Rozdiel medzi dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo na režijné náklady.
Režijné náklady sa použijú na prevádzkové náklady zariadenia školského stravovania.
6. Výroba jedál pre dospelých stravníkov ŠJ a MŠ sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota
obeda sa stanovuje na 2,26 Eur pričom zamestnávateľ prispieva sumou 1,24 Eur.

Článok IV.
Úhrada poplatkov
1. Úhrada poplatkov sa realizuje bezhotovostne – prevodom na účet, vkladom na účet
alebo poštovou poukážkou, v mimoriadnych prípadoch aj v hotovosti do pokladne
obecného úradu.
2. Poplatky sa uhrádzajú do 20. dňa kalendárneho mesiaca /poštovou poukážkou alebo
prevodom z účtu, resp. v mimoriadnych prípadoch aj v hotovosti.

Článok V.
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce Jakubova Voľa (www.jakubovavola.sk) v lehote podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli dňa
.......................... uznesením č. ...................... .
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.9.2019.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Jakubova Voľa č. 21/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2016 o určení výšky mesačného príspevku
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubova Voľa.

Ing. Magdaléna Sasaráková, v. r.
starostka obce

