VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

obce Hoste č.2/2014
o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
na území obce Hoste

Návrh tohto nariadenia (VZN):
A./ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24.10.2014
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hoste dňa 07.11.2014
pod č.: 07/2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Hoste dňa : 07.11.2014
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015

Ľuboš Karel
starosta obce

Obec Hoste 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), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
Hoste toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2014
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení
na území obce Hoste.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hoste ( ďalej len
„príspevky v školách a školských zariadeniach“ ).
2) Nariadenie sa vydáva pre školy – materská škola a zariadenia školského stravovania, ktorých
zriaďovateľom je obec Hoste
A) Materská škola
Materská škola , 925 45 Hoste č. 32
B) Zariadenie školského stravovania Školská jedáleň, 925 45 Hoste č. 32
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 Eur pre dieťa s trvalým pobytom a 20,00 Eur
pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.
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 Hoste.
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§4
1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred splnením 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 núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 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 materskej školy 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 prehlásením,
e) za dobu v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka školy, zapríčinená
zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§5
1) Školské stravovacie zariadenie je zaradené do 5. finančného pásma nákladov na nákup potravín.
2) Školská jedáleň 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) : 1,34 Eura/1 deň
b) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení .Uvedení stravníci
prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín nasledovne:
zamestnanci (obed) :
1,33 Eura
3.) Rodičia a zamestnanci uhrádzajú režijné náklady vo výške 0,10 Eura za každý odobratý obed.
4.) Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca .

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
§8
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Hoste o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach na území obce Hoste bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Hoste dňa 07.11.2014 pod č. 7/2014 a nadobúda účinnosť 1.1. 2015.

V Hoste 07.11.2014

Ľuboš Karel
starosta obce
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