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Dôvodová správa
Podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov rozhodovali o výške plateného príspevku v školách a školských
zariadeniach riaditelia škôl a školských zariadení.
Zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý je účinný od
1.9.2008, bol novelizovaný aj zákon č. 596/2003 Z. z. a v § 6 ods. 24 táto kompetencia bola
daná obci.
Novým školským zákonom sa ukladá obciam vydať všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v školách a zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrušovany sa nachádzajú školy a školské
zariadenia:
a) školy
- materská škola
- základná škola
b) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
- školský klub detí
c) školské účelové zariadenia
- školská jedáleň
Výška príspevkov bola prekonzultovaná so všetkými riaditeľmi škôl a školských zariadení.
Účinnosť VZN sa navrhuje od 1.9.2008 t.j. od nového školského roku 2008/2009.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch:
„Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach.“

Komentár k VZN

Čl. I.
Výška príspevku sa navyšuje o 50 Sk. Je stanovená s prihliadnutím na rastúci záujem
rodičov umiestňovať deti do materskej školy, ako i na udržanie činnosti materskej školy.
Školským zákonom boli z platenia poplatku vyňaté deti, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky. Vzhľadom k tomu, že materské školy boli zaradené do sústavy
škôl (doteraz boli školské zariadenia), podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákona č.597/2003 Z.z.
0 financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov, príspevok bude poskytovaný obciam zo štátneho rozpočtu.
Z vybraných príspevkov sa prednostne zabezpečuje nákup učebných pomôcok ako
1vybavenie materských škôl.

Čl. II.

Výška príspevku bola navýšená o 150 Sk.

Čl. III.

Stravná jednotka sa skladá z dvoch častí - finančných prostriedkov určených na nákup
potravín a z prevádzkových nákladov. Náklady na nákup potravín uhrádzajú zákonní
zástupcovia detí do školských jedální a finančné prostriedky na prevádzkové náklady za
žiakov školy a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce dostávame v podielových
daniach.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrušovany
č. 4/2008
zo dňa 22.8.2008
Obecné zastupiteľstvo v Hrušovanoch podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Materské školy
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa od 3 rokov veku v materskej škole je 100 Sk mesačne a
z Za pobyt dieťaťa do 3 rokov veku v materskej škole je 200 Sk mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.
3. príspevok sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Za dieťa, ktoré má 1 rok
pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré dovŕšilo vek 5-tich
rokov najneskôr 31.8. príslušného roku.
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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú školskú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.
Čl. 2
Školský klub detí
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
je 200 Sk.
2. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
4. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú
školskú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Čl. 3
Školská jedáleň

1. Výška nákladov na nákup potravín
a) veková kategória - do 6 rokov - desiata 8 Sk
obed
19 Sk
olovrant 7 Sk
b) poskytovanie obeda
veková kategória - 6-11 roční 29 Sk
dospelí stravníci 33 Sk
2. Podmienky úhrady príspevku
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka mesačne vopred, a to:
- formou účtu
- poštovou poukážkou
b) odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14,30 hod.,
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe,
odchode zo školy a pod., za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje
c) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií
suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období
d) termín na úradu stravy je najneskôr 5-ty deň v mesiaci, ak pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni
e) žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca
v pondelok ráno, najneskôr do 7,15 hod.
Čl. 4
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na
školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o
financovaní škôl a školských zariadení a na vykonávacie predpisy vydané na ich základe.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.októbra 2008.

Bernard Fraňo
starosta obce

Prepočet príspevkov podľa konverzného kurzu na euro od 1.1.2009

Výška
príspevku v Sk
Od 1.9.2008

Konverzný kurz

Materská škola
Školský klub detí
Náklady na nákup potravín
a) veková kategória do 6 rokov
- desiata
- obed
- olovrant
Spolu

100
200

30,126

8
19
7
34

0,26
0,63
0,23
1,12

b)veková kategória 6-11 rokov

29

0,96

33

1,09

Názov zariadenia

v

dospelí stravníci

Výška
príspevku
v euro
1.9.2009
3,31
6,63

od

