OBEC HAMULIAKOVO
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Návrh tohto nariadenia (VZN) :
A./ vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2017
B./ zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 01.06.2017
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 21.06.2017
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hamuliakove dňa 28.06. 2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Hamuliakovo po schválení v OZ dňa : 29.06.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa 14.07.2017
úradná pečiatka
za obec :

Obec Hamuliakovo v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 , §
114 ods. 6, §116 ods.6, § 140 ods .9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hamuliakovo č. 2/2017 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Prvá časť
Základné ustanovenia
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach podľa osobitného predpisu1, ktorých zriaďovateľom je obec
Hamuliakovo (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“)
§2
Druhy príspevkov
Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto VZN zahŕňajú:
a)
b)
c)

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
príspevok na činnosť školského klubu detí
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
Druhá časť
Príspevky v školách a školských zariadeniach
§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 podľa Prílohy č. 1, tabuľka A:
(2) Príspevok podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci, a to
bankovým prevodom na určený účet obce Hamuliakovo. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa platiteľa sa môže vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.
(3) Príspevok podľa odseku (1) sa neuhrádza za dieťa,
a)
b)
c)
d)
e)

ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
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 2
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
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
Školský klub detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou podľa Prílohy č. 1, tabuľka – B.
(2) Príspevok podľa odseku (1) sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to prevodom na
určený účet obce Hamuliakovo. Po predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže škola vyberať
príspevky súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí podľa prílohy č.1 – tabuľka B, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 2
§5
Zariadenie školského stravovania
(1) Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a režijné náklady na jedlo.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý
stravník podľa Prílohy č.1 – tabuľka C.
(3) Príspevok podľa odseku (2) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vyčíslenú výšku
príspevku pre príslušný kalendárny mesiac oznámi vedúca ŠJ najneskôr do posledného pracovného dňa
predchádzajúceho mesiaca, okrem mesiaca september, kedy tak vykoná do 5. pracovného dňa.
Tretia časť
Záverečné ustanovenia
§6
(1) Toto VZN ruší VZN 7/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ktoré bolo schválené uznesením č. 124-OZ/2015
(2) Veci neupravené týmto VZN sa riadia zákonom a osobitným predpisom 1
(3) Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN
§7
Účinnosť
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hamuliakove dňa
28.06.2017 uznesením č 86-OZ/2017
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce.
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie je platné od 1.9.2017

1
2

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2017 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Tabuľka A
Materská škola
Základný príspevok

20 Euro / mesačne

Znížený príspevok, ak
- obidvaja rodičia majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt alebo
- jeden rodič a dané dieťa majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt

9,00 eur / mesačne

Znížený príspevok, ak sa o dieťa stará len jeden rodič a
súčasne dieťa alebo rodič majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt

9,00 eur / mesačne

Znížený príspevok, ak je dieťa prijaté na poldenný pobyt

60 % z príslušného
mesačného poplatku

Tabuľka B
Školský klub detí
I. stupeň
Základný príspevok

25,00 Euro / mesačne

Znížený príspevok, ak
- obidvaja rodičia majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt alebo
- jeden rodič a dané dieťa majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt

14,00 eur / mesačne

Znížený príspevok, ak sa o dieťa stará len jeden rodič a
súčasne dieťa alebo rodič majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt

14,00 eur / mesačne

II. stupeň*
Základný príspevok

50,00 Euro / mesačne

Znížený príspevok, ak
- obidvaja rodičia majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt alebo
súčasne jeden rodič a dané dieťa majú v obci Hamuliakovo trvalý
pobyt

40,00 eur / mesačne

Znížený príspevok, ak sa o dieťa stará len jeden rodič a
- dieťa alebo rodič majú v obci Hamuliakovo trvalý pobyt

30,00 eur / mesačne

* žiakov II. stupňa sa umožní návšteva Školského klubu detí len v prípade voľnej kapacity

Tabuľka C
Zariadenie školského stravovania
Stravníci od 2 – 6 rokov – deti v MŠ – celodenný pobyt

1,27 €

Stravníci od 2-6 rokov- deti MŠ - desiata a obed

1,02 €

Stravníci od 6-11 rokov - žiaci I. stupňa ZŠ - obed

1,09 €

Stravníci od 12-15 rokov - žiaci II. stupňa ZŠ - obed

1,19 €

Zamestnanci (obed):

1,26 €

