OBEC KRŠKANY

Obecné zastupiteľstvo v Krškanoch na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g), ako aj § 4
ods. 4písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2011
o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v Zariadení školského stravovania
pri MŠ v Krškanoch

September 2011

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie 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 navštevujúce školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krškany v súlade so zákonom č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Obec Krškany je zriaďovateľom Materskej školy Krškany ako aj Zariadenia školského
stravovania pri Materskej škole Krškany.
§2
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
§3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa 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.-€
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 v 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,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
4. V prípadoch podľa ods. 3 písm. a) až c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku, o ktorom rozhoduje riaditeľka MŠ na základe evidencie dochádzky
dieťaťa.
5. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne najneskôr do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci na účet VÚB banky č. 9337152/0200 alebo poštovou poukážkou.
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§4
Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov na nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v prvom finančnom pásme.
2. Stravníkom v školských jedálňach
zariadenia.

sú deti, zamestnanci materskej školy a školského

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ vo výške nákladov na nákup
potravín je 1,05.-€ v členení:
a) desiata
0,24.-€
b) obed
0,60.-€
c) olovrant
0,21.-€
4. Výška príspevku za čiastočnú náhradu nákladov v školskej jedálni pre zamestnancov MŠ
je 1,05.-€ na jeden obed. Príspevok sa uhrádza mesačne najneskôr do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci na účet VÚB banky č. 9337152/0200 alebo poštovou poukážkou.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo školského zariadenia a dospelá osoba
môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po dohode
s vedúcou školského zariadenia.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Krškany.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Krškany dňa 10.09.2011.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Ing. Peter Kováčik
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krškany dňa: 26.08.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 10.09.2011
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