Obec Pavlice
Obec Pavlice na základe Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, § 6ods. 2 a ods. 12 písm. d)
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 (ďalej len „zákon“), § 19 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

VŠEOBECNÉ

ZÁVAZNÉ

NARIADENIE

č. 2 / 2017

-

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

-

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Schválené: Obecným zastupiteľstvom v Pavliciach, dňa:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Účinnosť odo dňa:

06.12.2017
20.11.2017
01.01.2018
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§1
Materská škola
1) Obec Pavlice je zriaďovateľom materskej školy.
2) Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských
škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15%
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) z.č. 601/2003
Z.z o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov v a.z.
4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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.
5) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za
dieťa, ktoré:
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 púo sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) 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
určeného príspevku, ktorú určí zriaďovateľ po konzultácii s riaditeľom materskej
školy.
§2
Školská jedáleň pri materskej škole
1) Obec Pavlice je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej jedálne:
Školská jedáleň pri Materskej škole v Pavliciach.
2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, prípadne zamestnancom školy a iným
fyzickým osobám (§ 140 z.č. 245/2008 Z.z.) za čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na
výrobu a výdaj jedál a nápojov.
§3
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
1) Materská škola
a) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 15,- € mesačne za
dieťa vo veku tri a viac rokov.
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b) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
bezhotovostne na účet obce:
SK0356000000001004795001 - Prima banka
Slovensko a.s. alebo v hotovosti do poklade obecného úradu.
2) Školská jedáleň
a) Obec Pavlice určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole nasledovne:
desiata
stravníci od 3
do 6 rokov
(výnimočne 7
rokov)
Stravníci
zamestnanci

obed

olovrant

spolu

0,32 €

0,76 €

0,26 €

1,34 €

X

1,33 €

X

1,33 €

b) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov na jedno
jedlo v sume 0,20 €, ktoré sa pripočítajú k stravnej jednotke určenej v bode a), t.j.
celková suma je 1,54 €.
c) Zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanci a ostatní sú povinní uhradiť finančný
príspevok na účet školskej jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
d) Neúčasť detí na stravovaní v materskej škole je možné nahlásiť do 07:30 hod
príslušného dňa vedúcej školskej jedálne.
§4
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, školského zariadenia so sídlom na území obce Pavlice, neupravené
týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Pavlice dňa 06.12.2017
uznesením č. 43/2017 a nadobúda účinnosť 01.01.2018.
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2009 v znení VZN č.2/2010.

Mgr. Ľubomír Baláž
starosta obce
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