VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE JOVICE č. 1/2019
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Joviciach v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 28, § 114, § 140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto VZN o
určení čiastočných úhrad v školách a školských zriadeniach.
Čl. 1
Príspevok v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa od troch rokov veku s trvalým pobytom v obci
Jovice sumou 5,- €, na dieťa od troch rokov veku s trvalým bydliskom v inej obci 10,- € a na dieťa do
troch rokov veku sumou 10,- € v celodennej prevádzke.
2. 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
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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 určeného príspevku.
4. Výška príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 20.
dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl. II.
Príspevok v školskej jedálni
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín na odporúčané
výživové dávky.

2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy pre jedno dieťa stanovuje obec
na vydané jedlo na deň takto:
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3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa uhrádza
vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na poskytnutie stravy sa bude aktualizovať pre
nasledujúce obdobie zmenou v čláku II. v bode 2 podľa aktuálneho platného finančného pásma
v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie aj zamestnancom školského zariadenia.
Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov školského zariadenia je určená v
súlade s 3. finančným pásmom podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 do 19 rokov vo výške 1,41 €.

Čl. III.
Záverečné ustanovenie
Všeobecné záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach bolo
prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Joviciach dňa 2.9.2019
uznesením č. 52/2019 , a nadobúda účinnosť dňa 19.9.2019
2.
Týmto sa ruší VZN Obce Jovice o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach č. 1/2009
schválené dňa 18.8.2009 uznesením č. 20/2009.
3.
Zmeny a doplnky tohto VZN obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Joviciach 3/5-vou
väčšinou prítomných poslancov.
1.

V Joviciach dňa 2.9.2019

Ildikó Lukacsová
starosta obce

