VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM
O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLE A
V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM

číslo

5/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, ods. 5, § 114
ods. 3 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom.
Článok 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
-

výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole,

-

výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt ţiaka v školskom klube,

-

výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu a dospelého do 30 rokov na záujmovú
činnosť v centre voľného času,

-

výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka v školskej jedálni
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.
Článok 2
MATERSKÁ ŠKOLA

(1)

Obec Teplička nad Váhom určuje výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole sumou 16,00 €.
1) Príspevok podľa odseku 1 sa v materskej škole v súlade s § 28 ods. 7 a 8. zákona
č. 245/2008 Z. z. neuhrádza za dieťa:
a)
b)

ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne poţiada riaditeľa školy a predloţí
mu doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi,
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c)
d)

e)

ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom alebo iným závaţným
dôvodom, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

2) Termín a spôsob úhrady určí riaditeľ školy vnútorným predpisom.
Článok 3
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
1) Obec Teplička nad Váhom v súlade s § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku
mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
sumou 7,00 €.
2) Riaditeľ školy môţe rozhodnúť o zníţení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca ţiaka o to písomne poţiada riaditeľa školy a predloţí mu doklad o tom, ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom.
Článok 4
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
1) Obec Teplička nad Váhom v súlade s § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku
mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
pre ţiakov a plnoletých študentov bez príjmu sumou 0,50 €.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
uhrádza dospelá osoba mesačne sumou 1 €.
3) Pre prázdninovú činnosť (letné tábory, sústredenia) určí výšku poplatku riaditeľ centra
voľného času.
4) Riaditeľ centra voľného času môţe rozhodnúť o zníţení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca ţiaka o to písomne poţiada riaditeľa centra voľného času a predloţí
mu doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.
5) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času.
Článok 5
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a ţiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a/alebo ţiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové
dávky. Príslušné finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, t.j. v 3. pásme, zverejní Ministerstvo
školstva na svojej internetovej stránke v zmysle § 141, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z.
školského zákona.
(2) Obec Teplička nad Váhom v súlade s §140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. školského
zákona a v súlade s §4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti

(1)
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(3)

(4)

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne:
Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme určujúcom rozpätie nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
hodnota stravného pre:
- dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) ...................................1,19 €
- dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata a obed)...................................................0,96 €
- ţiak 1. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................................1,01 €
- ţiak 1 .stupeň ZŠ (desiata)......................................................................................0,29 €
- ţiak 2. stupeň (obed) ..............................................................................................1,09 €
- ţiak 2.stupeň (desiata).............................................................................................0,29 €
- hmotná núdza – dieťa v MŠ( desiata, obed, olovrant) ...........................................0,19 €
- hmotná núdza – ţiak 1. stupeň ZŠ (obed)...............................................................0,01 €
- hmotná núdza – ţiak 2. stupeň ZŠ(obed)................................................................0,09 €
Hodnota stravného pre:
- zamestnancov školy (obed) ..........................2,56 € (finančný limit 1,19€ + réţia 1,37€)
- cudzí stravníci (obed) ....................................2,56€ (finančný limit 1,19€ + réţia 1,37€)
- klienti DPŢB – ZpSaDS (obed) ...................2,56€ ( finančný limit 1,19€ + réţia 1,37€)
- klienti DPŢB – ZpSaDS (večera) .................1,5 € ( finančný limit 0,69€ + réţia 0,81€)
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Teplička nad Váhom, ktoré bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Teplička nad Váhom dňa 15.08.2012. Novela Všeobecne záväzného nariadenia obce
Teplička nad Váhom č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom, ktoré
bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom dňa
28.09.2016.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Teplička nad Váhom sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017 a bolo
schválené uznesením č. 95/2017 zo dňa 13.12.2017.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Vyvesené: 14.12.2017
Zvesené: 29.12.2017
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