Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN - 06/2019

OBEC ČEČEJOVCE

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“), § 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), v zmysle §
140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a podľa zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“)

ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Čečejovce
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 06/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach
Základnej školy s materskou školou Čečejovce
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§1
Úvodné ustanovenia

1. Obec Čečejovce (ďalej len „obec“) týmto nariadením určuje výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou
Čečejovce (ďalej len „škola“).
2. Obec ako zriaďovateľ školy podľa ods. 1 určuje
a) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
3. Oznam a informáciu o výške mesačného poplatku a o termínoch splatnosti v súlade s týmto
nariadením zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste a vhodným a preukázateľným
spôsobom informuje dotknuté osoby.
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcou sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu (§ 28 ods. 3
zákona č. 245/2008 Z. z.).
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa prispieva mesačne na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:
a) vo veku 2 - 3 rokov s trvalým pobytom na území obce Čečejovce sumou 12,00 €,
b) vo veku 2 - 3 rokov s trvalým pobytom mimo územia obce Čečejovce sumou 20,00 €,
c) vo veku od 3 rokov s trvalým pobytom na území obce Čečejovce sumou 9,00 €,
d) vo veku od 3 rokov s trvalým pobytom mimo územia obce Čečejovce sumou 15,00 €,
e) pri pobyte v materskej škole cez prázdniny sumou 12,00 €.

f) účasť dieťaťa materskej školy na jednej vyučovacej hodine cudzieho jazyka sumou 2,50 €
3. Výška pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa
určená na jeden deň pobytu dieťaťa v materskej škole je:
a) vo veku 2 - 3 rokov s trvalým pobytom na území obce Čečejovce 0,57 €,
b) vo veku 2-3 rokov s trvalým pobytom mimo územia obce Čečejovce 0,95 €,
c) vo veku od 3 rokov s trvalým pobytom na území obce Čečejovce 0,43 €,
d) vo veku od 3 rokov s trvalým pobytom mimo územia obce Čečejovce 0,71 €,
e) pri pobyte v materskej škole cez prázdniny 0,57 €.
4. Zákonný zástupca dieťaťa príspevok za pobyt dieťaťa s trvalým pobytom na území obce
Čečejovce v materskej škole neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi 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 (§ 28 ods. 6 zákona č. 245/2008
Z. z.).
5. Zákonný zástupca dieťaťa príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia
zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, (§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.)
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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 podľa ods. 3.
d) Príspevok podľa odsekov 2 a 3 tohto paragrafu nariadenia sa uhrádza poštovou poukážkou
alebo prevodným príkazom na účet školy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za
ktorý sa príspevok uhrádza. Ak pripadne 15. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí Základnej školy s
materskou školou Čečejovce prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
 7€ za každého prvého žiaka zákonného zástupcu
 6€ za každého druhého žiaka zákonného zástupcu
 5€ za každého tretieho žiaka a ďalších žiakov zákonného zástupcu
2. Výška pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí na
jedného žiaka určená na jeden deň pobytu žiaka v školskom klube detí je:
 0,35 € (7 €/20dní= 0,35 €)
 0,30 € (6 €/20dní= 0,30 €)
 0,25 € (5 €/20dní= 0,25 €)
3. Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí podľa odsekov 1 a 2, 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 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2003 Z. z.“). (§
114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.)
4. Kópiu rozhodnutia o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí podľa ods. 4 obec doručí riaditeľovi školy.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí podľa ods. 1
a 2 sa uhrádza poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet školy do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak pripadne 15. deň v mesiaci
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň.
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§4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a stanovených režijných nákladov.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka, sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a režijných nákladov nasledovne:
Materská škola:

1,29 €

Základná škola – žiaci vo veku 6 – 11 rokov:

1,11 €

Základná škola – žiaci vo veku 11 – 15 rokov: 1,19 €
0,50 €

Desiata:

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka, sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a
režijných nákladov v prípade ak časť nákladov hradí MPSVaR nasledovne:
Materská škola - predškoláci:

0,37 €

Základná škola – žiaci vo veku 6 – 11 rokov:

0,20 €

Základná škola – žiaci vo veku 11 – 15 rokov: 0,20 €
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov a iné fyzické osoby je
2,30 €.
5. Stravovanie stravníkov zariadení, ktorých obec nie je zriaďovateľom, sa poskytuje na základe
zmluvy o poskytovaní stravovania.
6. Oznam a informáciu o výške finančného príspevku na stravovanie a o termínoch splatnosti
v súlade s týmto nariadením v školách alebo v školských zariadeniach zverejní riaditeľ školy na
verejne prístupnom mieste a vhodným a preukázateľným spôsobom informuje dotknuté osoby.
7. Úhrada poplatkov za stravovanie v zariadení školského stravovania uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka do 15. dňa mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom bude
poskytnutá strava, a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

§5
Zrušovacie ustanovenia
1. Zrušuje sa VZN Obce Čečejovce č. 3/2013 a č. 1/2017 a uznesenie Obecného zastupiteľstva č.
53/06/2019
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§6
Záverečné ustanovenia

 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce
dňa 19.12.2019 uznesením číslo xx/2019.
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 5.1.2020.

V Čečejovciach, dňa 19.12.2019
Bc. Lukáš Macák
starosta obce

