Číslo materiálu: 304/2015

OBEC BABINDOL

Všeobecne záväzné nariadenie obce Babindol č. 1/2015
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Babindol

7.12.2015
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Obec Babindol v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 2 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 a v zmysle § 28 ods.5, § 140 ods.9,10 zákona č.245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávanie (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku príspevkov zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených:
a) s pobytom detí v materskej škole
b) s nákupom potravín podľa vekových kategórií straníkov v školskej jedálni.

Čl.2
Vyživovacia povinnosť
1. Rodič dieťaťa, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,
prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole.

Čl. 3
Materská škola
1. Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa.
Podľa § 28 ods. 5 školského zákona Obecné zastupiteľstvo v Babindole určuje výšku
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo
výške 6,00EUR.
2. Podľa § 28 ods. 8 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe
rozhodnutia zriaďovateľa 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 príspevku k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, čo
vyjadrí preukázateľným spôsobom
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
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závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku
3. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
v hotovosti, v priestoroch materskej školy v Babindole, do 20.dňa v mesiaci za
príslušný kalendárny mesiac, k rukám riaditeľky MŠ.

Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. V zmysle zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov.
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠVV a Š SR v piatich pásmach.
3. Obec Babindol určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1
ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa nasledovne:
MŠ denné
Stravníci od 2 – 6 rokov
3.pásmo

desiata
€
0,28

obed
€
0,68

Deti v hmotnej núdzi doplácajú na celodennú stravu

olovrant
€
0,23

spolu
€
1,19
0,19€.

4. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa ods.3, ak dospelá osoba alebo zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávne v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
5. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
mesačne do 20.dňa kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci mesiac,
v hotovosti, k rukách vedúcej ŠJ.

ČI. 5
Záverečné ustanovenie
1.

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.6/2012, ktoré bolo schválené
dňa 29.11.2012 uznesením č.123/2012 a dodatok č.1 k VZN č.6/2012, ktorý bol
schválený dňa 27.3.2015 uznesením číslo 27/2015.
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2. Na tomto VZN sa obecné zastupiteľstvo v Babindole uznieslo na svojom zasadnutí
dňa 7.12.2015.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

Vyvesené dňa : 8.12.2015
Zvesené dňa: ...................
Ing. Peter Ďurica
starosta obce Babindol
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