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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 5/2016
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce
Obec Príbelce v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a 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
všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. g/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a § 28 ods. 5 a § 140
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným
nariadením určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Príbelce.

Článok 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Článok 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 7,00 EUR.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
(2) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v
hotovosti do pokladne Obecného úradu v Príbelciach alebo prevodom na účet
v peňažnom ústave.

Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej
jedálni môžu byť deti, ako aj zamestnanci obce. So súhlasom zriaďovateľa
a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši sa môžu
v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
(3) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Príbelciach alebo
prevodom na účet v peňažnom ústave.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (v €):
1. Materská škola
(3. finančné pásmo)

Obed

Desiata

Olovrant

Spolu

stravníci od 2-6 rokov

0,68

0,28

0,23

1,19
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2. Dospelí stravníci
(3. finančné pásmo)
dospelí stravníci1)
1)

výška nákladov na
nákup potravín

režijné náklady

Spolu

1,19

1,40

2,59

Zamestnancom obce (OcÚ, MŠ, ŠJ) prináleží príspevok na stravu vo výške 55 % z ceny
jedla v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce a príspevok vo výške 0,20 € zo sociálneho
fondu.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
(1) Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, veci neupravené
týmto nariadením sa riadia školským zákonom, zákonom o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve, zákonom o financovaní škôl a školských zariadení
a vykonávacími predpismi vydanými na ich základe.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce zo dňa 25.9.2013.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Príbelciach na svojom 19. zasadnutí dňa 23.11.2016 pod číslom uznesenia 149/2016
a nadobúda účinnosť 01.01.2017.

.................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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