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Obecné

zastupiteľstvo v Prievaloch v súlade ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4

písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a na základe ust. § 28 ods.5 , § 49 ods.2, § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vydáva

toto

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e č. 2/2011
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
centra voľného času,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov, o výške príspevku za stravovanie ostatných stravníkov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
§1
Úvodné ustanovenia
Obec Prievaly určuje výšku príspevkov pre :
a) materskú školu,
b) školský klub pri základnej škole,
c) centrum voľného času,
d) zariadenie školského stravovania – školská jedáleň,
v zriaďovacej pôsobnosti Obce Prievaly.
§2
Materská škola
2.1 Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie a poskytuje predprimárne
vzdelávanie.
2.2. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2.3 Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12 €. V mesiaci júl – počas
skrátenej prázdninovej prevádzky je výška príspevku znížená na polovicu, t.j. 6 €.
2.4 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma 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,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
2.5. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:
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- poštovou poukážkou,
- do pokladne obce,
- bezhotovostne na účet obce č.2601413002/5600 vedený v Dexia banke Slovensko.
§3
Školský klub detí pri základnej škole
3.1 Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie
záujmov v čase mimo vyučovania.
3.2 Zákonný zástupca žiaka mesačne prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu sumou 5 € za jedného žiaka.
3.3 Príspevok za školský klub sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka predloží
riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
3.4 Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:
- poštovou poukážkou,
- do pokladne obce,
- bezhotovostne na účet obce č.2601413002/5600 vedený v Dexia banke Slovensko.
§4
Centrum voľného času
4.1 Centrum voľného času (ďalej CVČ) zabezpečuje podľa výchovného programu
školského zariadenia výchovno–vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov
a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
4.2 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ mesačne prispieva
a) zákonný zástupca, ktorého dieťa sa prihlási na jednu činnosť v CVČ sumou 0,10 €,
b) zákonný zástupca, ktorého dieťa sa prihlási na dve činnosti v CVČ sumou 0,15 €,
c) dospelá osoba sumou 0,20 €,
e) ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času, upúšťa sa od
poplatku podľa § 4 písm. a) a b) tohto VZN.
§5
Zariadenie školského stravovania –školská jedáleň
5.1 Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole a žiakom
v základnej škole, 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 , výdaj jedál
a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom MŠ, ZŠ a školského zariadenia
(§140 zák. č. 245/2008 Z. z.)
a iným fyzickým osobám - ostatní zamestnanci
obce, dôchodcovia a ostatní stravníci do naplnenia kapacity jedálne, po schválení
zriaďovateľom a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, za úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a úhrady režijných nákladov na výrobu e
výdaj jedál.
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5.2 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu,
výdaj jedál a nápojov.
5.3 Zamestnanec
a iné fyzické osoby uhrádzajú výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín s úhradou režijných nákladov na
výrobu, výdaj jedál a nápojov.
5.4 Obec Prievaly určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ
na stravníka nasledovne :
- ( stravníci od 2 – do 6 rokov )
Desiata
Obed Olovrant
Spolu v €
0,32
0,66
0,24
1,22 €
- ( stravníci od 6 – do 11 rokov )
Desiata
Obed
xx
Spolu v €
0,50
1,01
-1,51 €
- ( stravníci od 11 – do 15 rokov )
xx
Obed
xx
Spolu v €
-1,08
-1,08 €
- ( zamestnanci obce, dôchodcovia, ostatní ) xx
Obed
xx
Spolu v €
-2,10
-2,10 €
5.5 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť
finančný príspevok na stravovanie, a to zálohovo mesačne vopred najneskôr do 25.
dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca:
- poštovou poukážkou,
- do pokladne,
- bezhotovostne na účet školskej jedálne č.účtu: 2601413010/5600.
Neúčasť na stravovaní bude zohľadnená – odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.
5.6. Neúčasť na stravovaní z dôvodu choroby detí v materskej škole a žiakov v základnej
škole je možné nahlásiť od 7,00 do 7.30 hodiny príslušného dňa vedúcej školskej
jedálne, tel.č. 034 6599137. Ostatná neúčasť na stravovaní je potrebná nahlásiťodpísať deň vopred do 16,00 hod. do odhlasovacieho zošita umiestneného na
chodbe školského zariadenia .
5.7. Neúčasť na stravovaní u ostatných stravníkov je potrebné nahlásiť – odpísať deň
vopred do 14.00 hod. do odhlasovacieho zošita umiestneného na chodbe školského
zariadenia.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Prievaloch.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Prievaloch dňa 8. augusta 2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.3/2008 a Dodatku č.1 k VZN
č.3/2008.
V Prievaloch 09.08. 2011

Tatiana Beňáková
starostka obce
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