Všeobecne záväzné nariadenie
obce Divina č. 2/2019
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl ,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
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Obec Divina na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona so zákonom NRSR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. I
Základné ustanovenie
Toto VZN určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa- žiaka, dospelého na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole (MŠ), školského klubu detí (ŠKD) a školskej
jedálne (ŠJ).
Čl. II
Mesačná výška príspevku
1. Materská škola – za pobyt dieťaťa (§28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.)- 12,00 €.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch ustanovených v § 28
ods. 6, ods. 7 zákona 245/2008 Z.z.

2. Školský klub detí- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD (§ 114 ods. 6
zákona č. 245/ 2008 Z.z.) - 5 €.
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku v bode 2, v zmysle ustanovenia § 114 ods. 7 zákona 245/2008 Z.z.

3. Školská jedáleň – výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (§ 140 ods. 9,
ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z.) :
 stravníci materskej školy: obed - 0,80 € + desiata – 0,34 € + olovrant –
0,23 € spolu 1,37 €
 stravníci základnej školy od 6 do 11 rokov: obed - 1,08 €
 stravníci základnej školy od 11 do 15 rokov: obed - 1,16 €

a)

-

výška príspevku na režijné náklady: 0, 20 €

-

podmienky úhrady v školskej jedálni:

Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na
režijné náklady sa uhrádza vopred. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy
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vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne
prístupnom mieste v rámci budovy školy.

b)

V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo
žiaka, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu
( zákon 375/2018 Z.z.) v termíne stanovenom vnútorným poriadkom školy, je
povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín.

c)

Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre
zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ
školy prepočtom skutočných nákladov na mzdy a prevádzku školskej jedálne,
za predchádzajúci kalendárny rok.

Čl. III
Všeobecné ustanovenie
Žiadosti o zníženie alebo odpustení príspevku v zmysle čl. II bod 1, 2; 3 tohto VZN
(stavovanie detí a žiakov v hmotnej núdzi) spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca
prostredníctvom školy, školského zariadenia a výchovno-vzdelávacích zariadení
zriaďovateľovi.
Čl. IV
Záverečné ustanovenie

Návrh VZN bol vyvesený na pripomienkovanie 31.07. 2019 na úradnej tabuli Obce Divina .
Toto VZN bolo schválené 15.08. 2019, vyhlásené na úradnej tabuli bolo 16.08. 2019 a
účinnosť nadobúda 01.09. 2019.
Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2014, účinné od 01. januára 2014.

Martin Fronc
starosta obce
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