VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ČATA
č. 2/2015
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach so sídlom na území obce Čata za kalendárny rok 2015

Návrh VZN vyvesený dňa:

12.12.2014

Návrh VZN zvesený dňa:

30.12.2014

VZN schválené dňa:

31.03.2015

VZN schválené uznesením č.:

32

Schválené VZN vyvesené dňa:

01.04.2015

Schválené VZN nadobúda účinnosť dňom:

16.04.2015

Obec Čata v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116
ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zmysle § 5 a § 6 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 týmto všeobecne záväzným nariadením určujte výšku
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov
úhradu

v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú

nákladov

a podmienky

úhrady

v školských

jedálňach

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čata.
§1
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Čata ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole na rok 2015 vo výške 3,50 Euro mesačne.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má 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 podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

§2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí
Obec Čata ako zriaďovateľ školského klubu detí určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotných zabezpečením výchovnovzdelávacou činnosťou školského klubu detí na rok 2015 vo výške 2 Eurá
mesačne.
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§3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
1. Obec Čata ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného
príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 01.09.2011, v zmysle
ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon). Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa
vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.
2. Obec Čata ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku (sumu) príspevku
za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:
a) MŠ denné

b) Základná škola

(stravníci od 2 do 6 rokov)
desiata:

0,24 €

obed:

0,60 €

olovrant:

0,21 €

Spolu:

1,05 €

(stravníci od 6 do 11 rokov)
obed:

c) Základná škola

(stravníci od 11 do 15 rokov)
obed:

d) Základná škola

0,88 €

0,95 €

(stravníci od 15 do 18/19 rokov)
obed:

1,05 €

3. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi, uhradí príspevok vo výške:
a) MŠ denné

(stravníci od 2 do 6 rokov)

0,21 €

b) ZŠ

(stravníci od 6 do 11 rokov)

0,00 €

c) ZŠ

(stravníci od 11 do 15 rokov)

0,00 €
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4. Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku
(platbu) za stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude
uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne
nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým
stravníkom.
5. Obec Čata ako zriaďovateľ školskej jedálne má v kompetencii upravovať
výšku príspevku na stravovanie podľa finančného pásma vydaného MŠ
SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových látok v mesačnej
zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín.

§4
Spoločné ustanovenia
Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach s právnou subjektivitou je
v kompetencii štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 16.04.2015
2. Toto VZN bolo schválené dňa 31.03.2015 uznesením č.: 32.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čata č. 2/2012 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Čate č. 94 zo dňa 14.12.2012.

Ján Varga
starosta obce
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