VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 5/2012
O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Pole.

Obec Veľké Pole v súlade s § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie ).

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Týmto VZN sa určuje výška finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osoby
na čiastočnú úhradu nákladov spojených :
a. S pobytom detí v materskej škole
b. S nákupom potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školských jedálňach

Čl.2
Materská škola
( v zmysle § 28 odst.5 zákona č. 245/2008 Zb. z. )
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole sa určuje vo výške:
4 eur
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzke
b) 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 trvalý pobyt v obci Veľké Pole
3. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza za dieťa :
a) Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvody choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) Ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,alebo v čase , keď bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými

dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

Čl.3
Školská jedáleň
( v zmysle § 140 odst.9 a 10 zákona č. 245/2008 Zb. z. )
1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na prípravu
a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem a paušálny mesačný príspevok
na režijné náklady podľa čl. 3.
2. Finančné pásma určuje rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠVVaŠ SR v piatich pásmach.
3. Obec Veľké Pole určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za školské
stravovanie dieťaťa v školskej jedálni pri Materskej škole nasledovne:
a) Za desiatu dieťaťa v MŠ
0,28 eura
b) Za obed dieťaťa v MŠ
0,68 eura
c) Za olovrant dieťaťa v MŠ
0,23 eura
d) Za obec pre zamestnanca školy
1,19 eura
4. Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín
v sume určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
úrovni 3 pásma. V prípade, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky schváli nové finančné pásma s účinnosťou stanovenou ministerstvom sa zmení
aj výška finančného príspevku na stravovanie stanovená týmto VZN.
5. Školská jedáleň pri Materskej škole vo Veľkom Poli poskytuje stravovanie deťom
navštevujúcim materskú školu a zamestnancom tejto školy.

Čl.4
Záverečné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2010, na ktorom sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo dňa 14.12.2010.
2. Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli uznieslo na svojom zasadnutí dňa
13.12.2012.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
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