Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2017
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďačov
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 28, § 49, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach.

Čl. I.
Príspevok v materskej škole
1.) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne za jedno dieťa sumou 5,00 € (slovom: päť Eur)
v celodennej prevádzke.
2.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl. II.
Príspevok v školskej jedálni
1.) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec
na vydané jedlo na deň takto:
Zariadenie
Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6-11rokov)
Základná škola
(stravníci od 11-15 rokov)
Stravníci od 15-18/19 rokov

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

Úhrada
€

0,24

0,60

0,21

1,05

-

0,88

-

0,88

-

0,95

-

0,95

-

1,05

-

1,05

2.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa
uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3.) Celková výška stravného pre iných stravníkov (zamestnanci školstva, cudzí stravníci)
je určená iným predpisom schváleným OZ.

Čl. III.
Príspevok v školskom klube detí
1.) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou 5,00 € (slovom: päť Eur) na jedného žiaka.
2.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa
uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenie
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ďačove,
uznesením číslo 11/2017 zo dňa 29. 06. 2017.
2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 9. 2017.

V Ďačove 29. 06. 2017

Anton Cuprák
starosta obce

Dôvodová správa:
Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 2017-5657/15754:2-10H0 zo dňa 30. 5. 2017 je do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky zaradený Školský klub detí, Ďačov 110, ako súčasť Základnej školy
s materskou školou, Ďačov 110, s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2017.
V zmysle § 114, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí určí VZN obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.“
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme doplniť toto VZN o článok III., kde je navrhnutá
výška mesačného príspevku 5,00 € na žiaka na činnosti v školskom klube detí.

V Ďačove 29. 06. 2017

Anton Cuprák
starosta obce

