OBEC ROŽKOVANY
Obecný úrad č. 106, 082 71 Lipany

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rožkovany
č. 9/2015 zo dňa 13.11.2015

Určenie čiastočných úhrad v školách
a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rožkovany

Obec Rožkovany na základe ust. § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rožkovany
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 28, § 49, § 114, §115, §140, § 141 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VZN o určení čiastočných
úhrad v školách školských zariadeniach.
Článok I.
Príspevok v materských školách
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa takto:
Platiteľ

Úhrada za mesiac v €

Zákonný zástupca dieťaťa
vo veku 2-3 roky

10 €

Zákonný zástupca dieťaťa
vo veku nad 3 roky

7€

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 núdzi1,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred
do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok II.
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
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Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na vydané jedlo
na deň takto:
Zariadenie

Desiata v €

Materská škola (stravníci
od 2-6 rokov)

0,24 €

0,60 €

0,21 €

1,05 €

0€

0,88 €

0€

0,88 €

Základná škola (stravníci od
6-11 rokov)

Obed v € Olovrant v € Úhrada spolu v €

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa uhrádza vopred
do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Celková výška stravného pre iných stravníkov (zamestnanci školstva, cudzí stravníci) je určená iným
predpisom schváleným OZ.
Článok III.
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej len „ŠKD") prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 3,00 € na 1 žiaka.
2. Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
o to písomne požiada riaditeľa školy, ktorej ŠKD je súčasťou a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.2
3. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, zákonný
zástupca musí túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je ŠKD.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok IV.
Príspevok v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času i ( ďalej len „CVČ") prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 3,00 € na 1 žiaka.
2. Zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
o to písomne požiada riaditeľa školy, ktorej CVČ je súčasťou a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi.3
3. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v CVČ zákonný
zástupca musí túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je CVČ.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sa uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
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Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok V.
Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Rožkovanoch č. 96/2015 dňa 13.11.2015.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.11.2015 a zároveň sa ruší VZN o určení
čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rožkovany
zo dňa 11.09.2015.
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa: 13.10.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

13.11.2015

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa:

13.11.2015

VZN zvesené dňa:

28.11.2015

PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

