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Obec POPROČ
VZN O URČENf VÝŠKY MESAČNÉHO PRlSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE
A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

Obec Poproč, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zricužení") a v súlade
s ustanoveniami §28odsek5, §114 odsekó, §116 odsekó a §140 odsek lOzákonač. 245/2008Z.
z. ovýchove avzdelávaní (školský zákon) aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskoršich predpisov (ďalej aj "školsky zákon ") vydáva toto

v r *> v

VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo^'/2020

O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

r_

ZRIADENYCH OBCOU

v r

CLÁNOKL
r_ f_

UVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj " nariadenie ") určuje:
a) výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku zákonného zástupcu na Čiastočnú úhradu

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou,
b) výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu

nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného obcou,
c) výšku aspôsob úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na

činnosti Centra voľného Času zriadeného obcou,
d) výšku úhrady mesačného príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka

na čiastočnú úhradu nákladov, yýšku príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v Školskej jedálni zriadenej obcou.

§2
Základné ustanovenia

(1) Obec Poproč (ďalej aj "obec")]e zriaďovateľom škôl, školských výchovno-vzdelávacích
a Školských účelových zariadení (d'alej aj "skolské zariadematt)\
a) materskej školy (ďalej aj "materská škola"),
b) základnej školy(ďalej aj "základná SkoÍa"),
c) školskéhozariadeniaškolskájedáleň,
d) školského zariadenia školsk^ klub detí,
e) školského zariadenia Centrum voľného Času.
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(2) Základná škola amaterská škola sú spojené atvoriajednu právnickú osobu Základná
škola s materskou Školou so sídlom v obci Poproč (ďalej aj "Základná škola s materskou
školou").

(3) Materská äkola a školské zariadenia sú zriadené obcou Poproč pri výkone samosprävy
a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, yýskumu a športu SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení MinÍsterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

§3

Mesačným príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie fínančná čiastka, ktorou
pravidelne mesačne prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastoénú úhradu výdavkov
spojených s predprimámym vzdelávaním, ktorou mesaône prispieva zákonný zástupca
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského tíubu detí, Centra voľného
času a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca stravníka na Čiastočnú úhradu
nákladov na stravovanie arežijné náklady vškolskej jedálni spôsobom určeným
ustanoveniami tohto nariadenia.

ČLÁNOKU.
VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU

v v r_

V MATERSKEJ SKOLE A V SKOLSKÝCH ZAMADENIACH
r

ZRIADENÝCH OBCOU

§4
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov

za pobyt dieťaťa v materskcj Skole

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesacne príspevkom: 10,00  .

§5
Výška mesačného prfspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na ČÍnnosti školského klubu detí

Na ciastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne príspevkom: 3,50  .
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§6
VýSka mcsacného príspevku na íiastočnu úhradu nákladov

na čumosti centra voľného casu

Na čiastočnú úhradu nákladov na čiimosti centra voľného času, na každý záujmový útvar
samostatne prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne prispevkom: 1,00  .

§7
VýSka príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

a výška príspevku na režijné náklady v školskej jcdálni

(1) Stravníkom vskolskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy azamestnanci
obce.

(2) Na stravovanie každéhojednotiivého stravníka v Skolskej jedálni prispieva stravnik, alebo
zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne príspevkom
dennevovýške:

DESIATA OBED OLOVRANTDENNÁ STRAVNÁ
JEDNOTKA

dieťa materskej školy okrem 0,34 /deň 0,80 /deň 0,23  /deň 1.37 /deňpredSkolského ročníka
dieťa materskej školy 0,34 /deň 0,80 /deň 0,23  /deň 0,17 /deňv predškolskom roíniku
žiak základnej äkoly

l,08 /deň 0,00 /deňI. stupeň
žiak základnej školy I,06 /deň 0,00 C/deňII. stupeň
zamestnanec Skoly 1^6 /deň l,26 /deň
zamestnanec obce 3,446/deň 3,44 /deň

(3) Na režijné nátíady školskej jedálne prispieva stravník, alebo zákonný zástupca stravníka
mesačne pnspevkom 3,00  , akje stravníkom dieťa materskej školy, alebo žiak základnej
Skoly.

ČLÁNOKUL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚHRADU PRÍSPEVKOV

§8

Mesačný príspevok na ČÍastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
uhradí zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendámom mesiaci
a) bankovým prcvodom na účet: IBAN: SK29 0200 0000 0017 9022 7254

alebo

b) v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.
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§9

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa príslušného kalendámeho mesiaca, ktorý
predchádza kalendámemu mesiacu, za kŕorý sa príspevok uhrádza
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK29 0200 0000 0017 9022 7254

alebo

b) v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

§10

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času uhradí
zákonný zástupca 2 x ročne v súhmnej sume za prvý polrok Školského roka najneskôr do
30. septembra priebežného kalendámeho roka aza druhý polrok äkolského roka
najneskôr do 28. februára priebežného kalendámeho roka
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK29 0200 0000 0017 9022 7254

alebo

b) v hotovosti do pokladne Základnej Skoly s materskou äkolou.

§11

(1) Mesacný prispevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka sa vypočita ako súčin dennej
stravnej jednotky apočtu dní, kedy bude strava prevzatá, spripočítaním prispevku na
režijné náklady. Strava sa považuje za prevzatú aj vtedy, ak zmena zo strany stravníka

w

nebola Skolskej jedálni oznámená vsúlade s ustanoveniami Prevádzkového poriadku
Školskejjedálne, alebo zmluvnými podmienkami.

(2) Mesačný príspevok v súhmnej sume uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka
najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendámeho mesiaca, za ktorý sa príspevok
uhrádza

a) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK29 0200 0000 0017 9022 7254
alebo

b) v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

v f

CLÁNOKIV.
r y f_

ZAVERECNÉ USTANOVENIA

§12

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce ana
webovom sídle obce od ^- ^ 2.920 do ^^.ZPZO
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§13

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteFstvo obce Poproc na
svojom zasadnutí dňa_^_^_2020.

§14

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuIÍ obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ^ y^. ž-ff ^O

§15

Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účumosť
Väeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o urcení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nátíadov na činnosť Centra voľného éasu pri Základnej Skole s materskou školou,
Školska 3, Poproč, ktorého zriaďovaterom je obec Poproí a Všeobecne záväzné
nariadenie c. 4/2019 o m-éení výšky mesačného prfspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Základnej školy s materskou
äkolou, Školská 3, Poproč, ktoráje školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Poproč.

§16

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa fffff^^ff^f (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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