VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BRESTOV
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
ZRIADENÝCH OBCOU
NÁVRH

Obec BRESTOV
VZN O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE
A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU

Obec Brestov, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanoveniami §28 odsek 5 a §140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„školský zákon“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2019
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
ZRIADENÝCH OBCOU

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) stanovuje:
a) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou,
b) výšku a spôsob úhrady príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na
čiastočnú úhradu nákladov za stravníka vo Výdajnej školskej jedálni zriadenej obcou.

§2
Základné ustanovenia
(1)

Obec Brestov (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom Materskej školy Brestov (ďalej aj
„Materská škola“) bez právnej subjektivity.

(2)

Súčasťou Materskej školy Brestov je obcou zriadené školské zariadenie Výdajná školská
jedáleň.

(3)

Materská škola a školské zariadenie sú zriadené obcou Brestov pri výkone samosprávy
a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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§3
Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou mesačne
prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov spojených
s predprimárnym vzdelávaním a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v Školskej jedálni.

ČLÁNOK II.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

§4
(1)

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov Materskej školy sumou 7,00 € mesačne.

(2)

V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v Materskej škole dve a viac detí, príspevok
podľa ustanovenia odseku (1) platí v rovnakej výške za každé dieťa.

§5
(1)

Príspevok podľa ustanovení §4 tohto nariadenia sa v súlade s ustanoveniami školského
zákona1 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,2
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(2)

Príspevok podľa ustanovení §4 tohto nariadenia sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa
materskej školy neuhrádza za dieťa:
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.

1

§28 odsek 6 školského zákona
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2
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ČLÁNOK III.
VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
STRAVNÍKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV VO VÝDAJNEJ
ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

§6
Stravníkom vo Výdajnej školskej jedálni môžu byť deti, ktoré navštevujú materskú školu.

§7
Za stravovanie každého jednotlivého stravníka vo Výdajnej školskej jedálni prispieva
zákonný zástupca stravníka príspevkom vo výške: 1,34 € / stravník / deň. Príspevok
pozostáva:
a) z príspevku za desiatu: 0,26 € / stravník / deň,
b) z príspevku za obed: 0,88 € / stravník / deň,
c) z príspevku za olovrant: 0,20 € / stravník / deň.

ČLÁNOK IV.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚHRADU PRÍSPEVKOV

§8
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK4756000000004251863001
alebo
b) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade obce.

§9
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka vo Výdajnej školskej jedálni uhradí
zákonný zástupca stravníka najneskôr do 5. dňa v kalendárnom mesiaci
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK4756000000004251863001
alebo
b) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade obce.
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ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od __________________ do __________________

§11
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Brestov na
svojom zasadnutí dňa ________2019.

§12
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa ________________________

§13
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2019 (alebo 15-tym dňom
zverejnenia).

____________________________________
Ľudmila Nováková
starostka obce
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