Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli
obce Palárikovo dňa ...........01.08.2012

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť
10 dňová lehota, počas ktorej môžu FO a PO
uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej
podobe, elektronicky alebo ústne do
zápisnice na Obecnom úrade v kancelárii
prednostky OcÚ.

Všeobecne záväzného nariadenia obce Palárikovo
číslo 03/2012
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo
12/120920 dňa 20.09.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 24.09.2012
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Obec PALÁRIKOVO v súlade s ustanovením s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo
č..03/ 2012
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Palárikove sa uznieslo na tomto nariadení:
§1
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“) výšky
platieb, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, u nasledovných príspevkov:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 140 ods. 9 zákona
č. 245/2008 Z.z. a podmienky jeho úhrady a zákona 390/2011 Z.z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, podľa §140 ods. 10.,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na diétne stravovanie v školskej jedálni podľa
§ 140 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. a podmienky jeho úhrady,
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa § 114
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.,

§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Výška príspevku v materskej škole sa určuje sumou ................... 12, 00 €
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(2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v
§ 28 ods. 7 a ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z.

§3

Výška príspevku v školskej jedálni
Výška príspevkov v školskej jedálni základných škôl sa určuje nasledovnými sumami:

obed : stravníci od 6 -11 rokov ................................ 0,95 €
obed stravníci od11 -15 rokov................................... 1,01 €
obed: dospelí stravníci .............................................. 1,12 €

-

(1) Tieto príspevky sa uhrádzajú do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
(2) Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
sa podľa § 4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR,
poskytuje dotácia na dieťa za každý deň na obed najviac v sume 1,00 € na dieťa.
Zákonný zástupca žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením prispieva na každý deň na obed
žiaka vo veku od 11 – 15 rokov...................... 0,01 €
(3) Výška príspevkov v školskej jedálni materských škôl sa určuje nasledovnými sumami:
-

desiata............................................................................................ 0,26 €
obed ............................................................................................... 0,64 €
olovrant .......................................................................................... 0,22 €
dospelé osoby obed .................................................................... 1,12 €

(4) Tieto príspevky sa uhrádzajú do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
(5) Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
sa podľa § 4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR,
poskytuje dotácia na dieťa za každý deň na obed najviac v sume O,99 € na dieťa a na iné
jedlo najviac v sume 0,35 € na dieťa.
Zákonný zástupca dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením prispieva na každý deň na
- desiata
- olovrant ............................................................................................ 0,13 €
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(6) Zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v základných
a materských školách mesačne sumou ................. 2,00 €
(7) Riaditelia základných a materských škôl príspevok uvedený v odseku (6) môžu znížiť
alebo odpustiť, ak je zákonný zástupca žiaka poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi, a predloží o tom doklad.
(8) Finančné prostriedky získané podľa odseku (6) sú účelovo viazané na školské jedálne,
prednostne na skvalitnenie techniky a zariadenia školských jedální.
(9) Príspevok na režijné náklady podľa odseku (6) je povinný uhrádzať každý stravník
školskej jedálne.

§4
Výška príspevku v školskom klube detí
(1) Výška príspevku v školskom klube detí sa určuje sumou .................7,00 €
(2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže podľa § 114 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z.
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku uvedeného v (1), ak zákonný zástupca
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§6
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Palárikove pod číslom 12/120920, dňa 20. 09. 2012.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia predchádzajúce uznesenia
obce.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia na
úradnej tabuli obce.

V Palárikove ..24.09.2012
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RSDr. Bernard R o š t e c k ý
starosta obce
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