VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE
OBCE VIDINÁ

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku a
o výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej na základe § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe § 28 ods. 5, § 140 ods. 8,os. 10, ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení ( ďalej len nariadenie) :

Prvá časť
Všeobecné ustanovenie
Článok 1
Účel
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) bližšie upravuje práva
a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
( ďalej len „zákonný zástupca“),alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v
ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie
alebo ochranná výchova detí navštevujúce materskú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vidiná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Vidiná je zriaďovateľom škôl:
Materská škola, Riečna č. 27, 985 59 Vidiná
Školská jedáleň pri Materskej škole Vidiná
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto návrhu VZN je :
1) Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy a podmienky úhrady tohto príspevku
2) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni
a podmienky úhrady tohto príspevku

Článok 3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy a podmienky úhrady
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 10,00 Eur. V prípade, že zákonný
zástupca má v materskej škole dve a viac detí s rovnakým dátumom a rokom
narodenia, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 5 Eur mesačne za dieťa.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok na základe tohto VZN sa 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 letných prázdnin
4) V prípadoch podľa bodu 2a), b), c), 3a) na oslobodenie od platenia príspevku podá
zákonný zástupca žiadosť priamo v materskej škole. K žiadosti je potrebné doložiť
preukázateľné doklady (rozhodnutie ÚPSVaR, rozhodnutie súdu, lekárske
potvrdenie ...)
5) Príspevok uhrádza zákonný zástupca od 1 do 10 dňa za daný mesiac
bezhotovostne na účet obce, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.
Druhá časť
Článok 4
Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania
Školská jedáleň
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov školy a školského
zariadenia.
2) Stravníkmi v školskej jedálni sú deti a zamestnanci školy a školského zariadenia
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
nasledovne:
- stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ/ 1,27 Eur denná stravná jednotka
t.j. desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0,25 €
4) Pre dieťa , ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa
výška príspevku na stravu rovná rozdielu štátnej dotácie a stravnej jednotky
5) Príspevok sa platí do 10 dňa nasledujúceho mesiaca bezhotovostne na účet obce,
poštovou poukážkou alebo v hotovosti.
6) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu režijných nákladov vo
výške 0,15 € deň /1 dieťa

7) Úhradu čiastočných režijných nákladov podľa tohto VZN sa neuhrádza za dieťa :
a) zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
Záverečné ustanovenie
Článok 5

1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej dňa 27.8.2015
uznesením č. 67/2015.
2) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli obce
Vidiná.
3) Zmeny a doplnky k tomuto návrhu VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo
Vidinej.
4) Toto VZN ruší VZN č.1/2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

Ing. Ján Šupica
starosta obce

Vyvesené dňa : 28.07.2015
Vyvesené schválené VZN dňa: 28.8.2015
Zvesené dňa : 16.9.2015

