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Obec Nižné Ladičkovce v súlade s  ustanovením § 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 v súlade s ust. §28 
odsek 5 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

            V Š E O B E C N E    Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E
č.  3/2021

o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení
zriadených obcou

                                                                                                               

                 
Článok 1

Úvodné ustanovenia

Všeobecné záväzné nariadenie určuje :

a)  výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
     výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
b)  výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku stravníka alebo zákonného zástupcu
     stravníka na čiastočnú úhradu nákladov za stravníka v školskej jedálni zriadenej obcou

                                                                                                          
Článok 2

Základné ustanovenia

1)  Obec Nižné Ladičkovce je zriaďovateľom školy a školského účelového zariadenia :

      a)  Materskej školy Nižné Ladičkovce bez právnej subjektivity
      b) Školského zariadenia školská jedáleň, ako súčasti materskej školy Nižné Ladičkovce

2) Materská škola a školské zariadenie sú zriadené obcou Nižné Ladičkovce pri výkone samosprávy
a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete 
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

3) Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
    podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné
    finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR určujúce
    rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov1.

4)  Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.

5)  Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné
      stravovanie stanovená v súlade s 2. finančným pásmom 

6)  Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných
      nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o to, že je poberateľom dávky v hmotnej
      núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi2 okrem detí , na ktoré sa poskytuje



      dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v spôsobnosti Ministerstva práce
      sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Výška mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

A: Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
     pobyt  dieťaťa v materskej škole

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne príspevkom : 8,00 Eur.

B : Výška príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na čiastočnú úhradu
      nákladov v školskej jedálni

1)  Stravníkom v školskej jedálni môžu byť detí aj zamestnanci materskej školy
     a školského zariadenia, ďalej zamestnanci obce a po súhlase starostu aj iné fyzické osoby.

2)  Na stravovanie každého jednotlivého stravníka v školskej jedálni prispieva stravník, alebo
      zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni príspevkom
      denne vo výške :

---------------------------------
1  § 140 ods. 13, § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene
    a doplnení niektorých predpisov
2  Zákon č. 417/2013 Z.z. O pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov

Stravníci Desiata Obed Príspevok na 
režijné 
náklady

SPOLU

Dieťa materskej školy okrem 
predškolského ročníka

0,36 €/deň 0,90 €/deň 0,10 €/deň 1,36 €/deň

Dieťa materskej školy v 
predškolskom ročníku

_ _ 0,10 €/deň 0,10€/deň

Zamestnanci školy _ 1,20 €/deň 0,10 €/deň 1,30 €/deň

Iné fyzické osoby _ 2,20 €/deň 0,30 €/deň 2,50 €/deň
                                                                                                                                    

                                                                  



Článok 4
Spoločné ustanovenia pre úhradu príspevkov

1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
      uhradí zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka sa vypočíta ako súčin dennej
    stravnej jednotky a počtu dní, kedy bude strava prevzatá. Strava sa považuje za prevzatú
    aj vtedy, ak zmena zo strany stravníka nebola školskej jedálni oznámená v súlade
    s ustanoveniami Prevádzkového poriadku školskej jedálne, alebo zmluvnými podmienkami.

3)  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v školskej jedálni uhradí
     stravník, alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr do 5. dňa v kalendárnom mesiaci :
     
     a) bankovým prevodom na účet : IBAN : SK47 5600 0000 0089 3043 8005
         (do spravy pre prijímateľa napísať meno stravníka)
                            alebo
     b) v hotovosti do pokladne školskej jedálne
      

Článok 5
Záverečné ustanovenia 

1)  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 5.8.2021
     
2)  Na Všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
     Nižné Ladičkovce na svojom zasadnutí dňa 23.8.2021

3)  Všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
      Nižné Ladičkovce a zverejnené na webovom sídle obce dňa 27.8.2021

4)  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2021

                                                       Ing. Ján  H u d á k
                                                     starosta obce



      

                                              


