VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLKOVÁ
č. 2/2019
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti OBCE VLKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo obce Vlková sa na svojom zasadnutí dňa 31.05.2019, na základe
ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe
§ 28 ods.5, § 114 ods.6, § 115 ods.6, § 140 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 601/2003 Z.z.
o životnom minime v znení neskorších predpisov a zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení neskorších predpisov uznieslo na tomto nariadení :

Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeocne záväzne nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič, alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osbnej
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 činnosť školského klubu detí
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,

Čl. 2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenou obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.

3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti do
pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy s materskou
školou Vlková do 10.dňa v príslušnom kalednárnom mesiaci.

Čl. 3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 7,00 € za kalendárny mesiac.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti do
pokladne školy, alebo bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy s materskou
školou Vlková do 10.dňa v príslušnom kalednárnom mesiaci.

Čl.4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni
1) Prípevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategógií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava na internetovej stránke :
Stravník materskej školy, ktorí nepoberá dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo veku 2- 6 rokov:
I. Finančné pásmo

Náklady na nákup potravín

Úhrada príspevku zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka

desiata

0,34 €

0,34 €

obed

0,80 €

0,80 €

olovrant

0,23 €

0,23 €

Spolu

1,37 €

1,37 €

Stravník materskej školy, ktorí poberá dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo veku 2- 6 rokov:
I. Finančné pásmo

Náklady na nákup
potravín

Poskytnutá dotácia
z MPSVaR

Úhrada príspevku zákonným
zástupcom dieťaťa a žiaka

desiata

0,34 €

0,34 €

0,00 €

obed

0,80 €

0,80 €

0,00 €

olovrant

0,23 €

0,06 €

0,17 €

Spolu

1,37 €

1,20 €

0,17 €

Stravník základnej školy, ktorí poberá dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo veku 6-11 rokov:
I. Finančné pásmo

Náklady na nákup
potravín

Poskytnutá dotácia
z MPSVaR

Úhrada príspevku zákonným
zástupcom dieťaťa a žiaka

obed

1,08 €

1,08 €

0,00 €

Spolu

1,08 €

1,20 €

0,00 €

Stravovanie dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania :
I. Finančné pásmo

Náklady na nákup
potravín

Režijné náklady na
hlavné jedlo

Cena jedla od 01.09.2019

obed

1,26 €

1,43 €

2,69 €

Spolu

1,26 €

1,43 €

2,69 €

2) V zmysle § 140 ods. 9 a 10, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, určujeme výšku mesačného príspevku na režijne náklady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlková, ktorým prispeje
zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelý stravník sumou :
◦ MŠ - 2,00 € mesačne,
◦ ZŠ - 2,00 € mesačne,
◦ Dospelý stravníci – 1,43 € denne.
3 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa, alebo žiaka mesačne spolu s režijnými nákladmi bezhotovostným
prevodom na účet Základnej školy s materskou školou Vlková do 10.dňa
v príslušnom kalednárnom mesiaci.
4 ) Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia
školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so
zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.

Čl.5
Záverečné ustanovanie
1) Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 schválilo Obecné zastupiteľtvo vo Vlkovej
na svojom zasadnutí dňa 31.05.2019 uznesením č. 37/2019, 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť 01.09.2019

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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