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Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 / 2015

O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE
VEĽKÉ ORVIŠTE

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Orvište na základe ustanovenia § 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Veľké Orvište toto
všeobecne záväzné nariadenie.
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PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
Veľké Orvište (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“).
(2) Nariadenie sa vydáva pre školy – materská škola a školské zariadenia – školský klub
detí, zariadenia školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Orvište:

A.
B.
C.

Materská škola
Školský klub detí

Materská škola, Veľké Orvište 44 (ďalej „MŠ“)
Školský klub detí, Veľké Orvište 44 ako súčasť
Základnej školy Veľké Orvište 44 (ďalej „ZŠ“)
Zariadenie školského stravovania Školská jedáleň, Veľké Orvište 44 (ďalej „ŠJ“)

§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady
v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
(1) Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
mesačne na jedno dieťa sumou 12,99 €.
(2) Na čiastočnú úhradu výdavkov spojenú s pobytom dieťaťa v MŠ prispieva zákonný
zástupca, resp. dospelá osoba mesačne určenou výškou príspevku, ktorý je príjmom
rozpočtu obce Veľké Orvište.
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§4
(1) 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 MŠ doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní. Prerušenie dochádzky z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
musí zákonný zástupca preukázať lekárskym potvrdením alebo čestným vyhlásením.
e) za dobu v čase letných školských prázdnin, keď je prerušená prevádzka školy.
(2) Za dobu prerušenia prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo z iných
závažných dôvodov uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
§5
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2 € na jedného žiaka.

§6
Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI
§7
(1) ŠJ poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov nasledovne:
a) materská škola (deti od 2 – 6 rokov, desiata, obed, olovrant):
1,19 €
b) základná škola I. stupeň (žiaci od 6 – 11 rokov obed):
1,01 €
(2) ŠJ poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Uvedení
stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 1,19 € (obed).
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(3) Zákonnému zástupcovi dieťaťa v MŠ alebo ZŠ, ktorý je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, môže byť poskytnutá podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
(4) Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ alebo ZŠ, zamestnanci škôl a školských zariadení
prispievajú na úhradu režijných nákladov v ŠJ v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č.
245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sumou 2 € mesačne na jedného žiaka.
(5) Príspevok na úhradu režijných nákladov v zmysle odseku 3 sa neuhrádza:
a) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcej ŠJ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
b) za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
c) za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ alebo ZŠ na celý kalendárny
mesiac. Prerušenie dochádzky z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov musí
zákonný zástupca a zamestnanec školy a školského zariadenia preukázať lekárskym
potvrdením alebo čestným vyhlásením.
d) za dobu v čase letných školských prázdnin, keď je prerušená prevádzka MŠ a
ZŠ.
(6) Za dobu prerušenia prevádzky MŠ a ZŠ zapríčinenej zriaďovateľom alebo z iných
závažných dôvodov uhrádza zákonný zástupca a zamestnanec školy a školského
zariadenia pomernú časť určeného príspevku.

ŠTVRTÝ DIEL
PLATENIE PRÍSPEVKU
§8
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ je
zákonný zástupca povinný uhradiť vopred a to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
je zákonný zástupca povinný uhradiť príslušnému školskému zariadeniu zriadenému
obcou vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, s výnimkou platenia
príspevku za september a október, keď sa príspevok platí do 10. 9. naraz po vydaní
rozhodnutia o prijatí do školského klubu detí riaditeľkou ZŠ. Pri vydaní rozhodnutia
o prijatí do školského klubu detí v priebehu školského roka sa príspevok platí dňom
vydania rozhodnutia.
(2) Príspevok za stravu dieťaťa a režijné náklady v ŠJ platí zákonný zástupca dieťaťa,
zamestnanec za seba do 20. dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac
s výnimkou septembra, keď je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 20.
9. na dva mesiace súčasne, t. j. september a október naraz. Platnosť dokladu, ktorý
potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi predloženého v I. polroku
školského roka riaditeľovi školy končí k 31. januáru daného školského roka.
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(3) Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy končí
k 31. augustu daného školského roka.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Veci neupravené týmto nariadením sa riadia osobitnými predpismi.

§ 10
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Veľké Orvište dňa 26.01.2015 uznesením č. 02/2015.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.03.2015.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Veľké Orvište č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište zo dňa
27.8.2008.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Veľké Orvište.

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 05.01.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 05.01.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 19.01.2015
Doručené pripomienky (počet) : žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.01.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 26.01.2015
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti dňa 26.01.2015 pod č. : 02/2015.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište dňa : 05.01.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.03.2015
Vo Veľkom Orvišti dňa: 26.01.2015

Pavol Paulovič
starosta obce
Vyvesené: 05.01.2015
Zvesené: 10.02.2015

