Všeobecne záväzné nariadenie obce Jakovany
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č. 2 /2015
Obecné zastupiteľstvo obce Jakovany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 o obecnom zariadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 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 a v zmysle § 28. ods.5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9.zákona č.
245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto :

Všeobecné záväzné nariadeníe
Ods. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať
rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na zálade rozhodnutia súdu /ďalej len „ zákonný zástupca“ / na jedno dieťa
alebo jedného žiaka
a / za pobyt dieťaťa v materskej škole
b / na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Ods. 2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zariadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou 15 % zo sumy
životného minima pre jedno nezaopatrená dieťa podľa osobitného predpisu ( §2 písm. c/ zákona
č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)
2. Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je stanovená:
- od 01. septembra 2015 vo výške 5 EUR
- dieťa do veku troch rokov príspevok 10 EUR.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi1,
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zástupca uhrádza bezhotovostným prevodom, resp.
poštovou poukážkou na príjmový účet školy vedeného v peňažnom ústave do 15. dňa v príslušnom
kalendárom mesiaci.
1 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

5. O znížení, alebo odpustení príspevku v prípade, že dieťa má prerušenú dochádzku do materskej
školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo
z rodinných dôvodov v preukázateľných prípadoch a počas letných prázdnin rozhoduje
zriaďovateľ.

Ods. 3
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na
internetovej stránke.
2. Výška mesačného príspevku je od 01.09.2015 stanovená nasledovne:
Materská škola : výška stravnej jednotky na deň 1,10 EUR
Desiata 0,25 EUR
Obed 0,64 EUR
Olovrant 0,21 EUR
Zamestnanci školy : celkový poplatok za stravu 3,20 EUR
výška stravnej jednotky na deň 1,10 EUR
režijné náklady 20,10 EUR

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca a iní stravníci
uhrádzajú bezhotovostným prevodom, resp. poštovou poukážkou na príjmový účet školy
vedeného v peňažnom ústave do 20 .dňa v príslušnom kalendárom mesiaci.
Ods. 4
Záverečné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo obce Jakovany ruší prisluchajúce predchádzajúce všeobecne záväzné
nariadenie obce Jakovany
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jakovany uznesením
č.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli.

V Jakovanoch, dňa 25.05. 2015.

Ľubor Seman
starosta obce
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