Obec Veterná Poruba
_______________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2016
o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Veterná Poruba č. 4/2016 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Veterná Poruba, na ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) citovaného zákona
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba s odvolaním sa na § 28 ods.5, § 49
ods.5 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Čl. l
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku,
ktorý je povinný uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa na jedno dieťa
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Čl.2
Výška príspevku za pobyt v materskej škole
l. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veterná Poruba zákonný zástupca
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:
10,- € za kalendárny mesiac/celodenný pobyt
5,- € za kalendárny mesiac/poldenný pobyt.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca v hotovosti priamo
do pokladne obce do 10. dňa v príslušnom mesiaci prostredníctvom riaditeľky MŠ.
3. Príspevok 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 hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, pričom dôvod
prerušenia sú zdravotné dôvody potvrdené pediatrom.
5. V čase letných prázdnin sa príspevok uhrádza v pomernej časti k počtu dní prevádzkovania
materskej školy a výšky mesačného príspevku.
Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
l. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky v 3. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva
nasledovne:
a) Materská škola – stravníci od 2 - 6 rokov - 1,19,- € spolu (desiata, obed, olovrant)
b) Materská škola – dospelí stravníci – 1,19,- € - obed.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne obce do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý
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predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, a to prostredníctvom
vedúcej školskej jedálne.
3. Pre stravníkov od 2 - 6 rokov, sa k sume príspevku na stravu uvedeného v bode 1, ods. a)
pripočítava suma 0,10,- € ako čiastočná úhrada režijných nákladov.
4. Pre dospelých stravníkov – zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sa k sume
príspevku uvedeného v bode 1, ods. b) pripočítava suma 0,10,- € ako čiastočná úhrada
režijných nákladov.
5. Pre dospelých stravníkov – dôchodcov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sa k sume
príspevku na stravu uvedeného v bode 1, ods. b) pripočítava suma 1,20,- € ako čiastočná
úhrada režijných nákladov.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
l. Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v Čl.1 tohto
nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veternej Porube na svojom
zasadnutí dňa 26.10. 2016.
3. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
5. Dňom 1.1.2017 stráca účinnosť nariadenie obce Veterná Poruba č. 1/2013.

PhDr. Desana Stromková
starostka v.r.

Návrh tohto VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce 3.10.2016.

Nariadenie bolo vyvesené 2.11.2016 a zvesené 18.11.2016
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