Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDŇANY

č. 17 / 2008
zo dňa 26.augusta 2008
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

§1
Predmet nariadenia
1. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) obec ako
zriaďovateľ určí:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ)
b) výšku mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni (ŠJ)
§2
Vymedzenie pôsobnosti
1. Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudňany.
2. Predmet nariadenia sa vzťahuje na materské školy, školský klub detí a školskú
jedáleň.
§3
Stanovenie výšky poplatku
1. Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného
minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima na jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
3. ŠJ ktorej zriaďovateľom je obec poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a v súlade s finančnými pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup
potravín stanovených Ministerstvom školstva SR.

§4
Výška príspevku
1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 2 do 5 rokov v materskej škole
100 Sk / 3,32 €
2. Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí ........................... 50 Sk / 1,66 €
3. Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni:
a) deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov)
- desiata, obed, olovrant ................................................................... 30 Sk / 1,00 €
(desiata 7 Sk, obed 17 Sk, olovrant 6 Sk)
b) žiaci ZŠ (obed)
- I. stupeň .......................................................................................... 25 Sk / 0,83 €
- II. stupeň ........................................................................................ 27 Sk / 0,90 €
c) zamestnanci škôl a školských zariadení........................................... 30 Sk / 1,00 €
d) dôchodcovia (obed – sociálny program obce) ................................ 66 Sk / 2,19 €
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
§5
Oslobodenie od poplatkov
1. Oslobodené od poplatkov sú deti materskej školy jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky (§ 28 ods.7a).
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi
školy alebo školského zariadenia doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a životné minimum.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom
- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.
§6
Platenie príspevku
1. Príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 2 do 5 rokov v materskej škole je zákonný
zástupca povinný uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
2. Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí je zákonný zástupca povinný
uhradiť vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Platenie príspevku za stravovanie dieťaťa (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov) platí zákonný
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zástupca, dospelý a iný stravník za seba do 20. – tého dňa v mesiaci vopred na
nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť
príspevok najneskôr do 20.9. na dva mesiace súčasne, t.j. september a október naraz.
4. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom.
Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci
budovy školskej jedálne.
5. V zmysle § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. prispieva dospelá osoba na úplnú
úhradu nákladov na nákup potravín a réžie:
-

-

zamestnanci škôl a školských zariadení:
cena obedu .............................................................................
príspevok zamestnávateľa 55 % ...........................................
poplatok zamestnanca
45% ...........................................
(vč. príspevku zo sociálneho fondu)
dôchodcovia:
cena obedu .............................................................................
poplatok stravníka..................................................................
príspevok obce na 1 obed ....................................................

66,- Sk / 2,19 €
36,- Sk / 1,19 €
30,- Sk / 1,00 €
66,- Sk / 2,19 €
56,- Sk / 1,86 €
10,- Sk / 0,33 €

§7
Záverečné ustanovenia
1. VZN nadobúda účinnosť od 1. 9. 2008 schválením v obecnom zastupiteľstve dňa
26.8.2008 pod uznesením č. 208.
2. Účinnosťou VZN č. 17/2008 od 1.9.2008 strácajú účinnosť doterajšie stanovené
poplatky.

Miroslav Blišťan
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 11. 8. 2008
Zvesené z úradnej tabule dňa 26. 8. 2008
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