O B E C Cigeľ

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Cigeľ - n á v r h
Návrh tohto nariadenia /VZN/:
a) vyvesený v úradnej tabuli obce dňa: 29.07.2019
b) zvesený dňa: .............
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 09.08.2019 (vrátane)
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:
Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom v Cigli dňa:...

PhDr. Štefan Mjartan
starosta obce
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V Z N nadobúda účinnosť dňom....

Obecné zastupiteľstvo obce Cigeľ v súlade s § 6 ods.1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 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, zákona 375/2018 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto VZN o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt a činnosti v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cigeľ.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obec Cigeľ je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Cigeľ, Cigeľ 276. Právny
subjekt pozostáva zo základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a školského
stravovacieho zariadenia.
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojenú
s činnosťou v školskom klube detí,
c) príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky,
d) podmienky poskytnutia stravovania formou dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom,
e) výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
Čl. 2
Materská škola
1. Obec Cigeľ určuje v súlade s § 28 ods.5 školského zákona mesačný príspevok na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
a) za jedno dieťa s celodennou dochádzkou sumou 12,- €.
b) za jedno dieťa s poldennou /kratšou dochádzkou sumou 8,- €
2. Príspevok podľa ods. 1 v materskej škole v súlade s §28 ods. 6 a 7 školského zákona
neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa za dieťa, ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdze podľa osobitného predpisu,
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c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
d) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy rozhodnutím zriaďovateľa alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
3. Príspevok je možné použiť na úhradu prevádzkových nákladov MŠ (energie, hygienické
a čistiace prostriedky, učebné pomôcky, vybavenie školy súvisiace s výchovno-vzdelávacím
procesom).
4.Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľka školy.
Čl. 3
Školský klub detí
1.Obec Cigeľ určuje v súlade s § 114 ods. 6 školského zákona mesačný príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského klubu detí (ďalej len ŠKD)
nasledovne:
a) popoludňajšie navštevovanie žiakov v ŠKD na jedného žiaka s týždenným pobytom
vo výške 4,00 €.
b) popoludňajšie navštevovanie žiakov v ŠKD na jedného žiaka s najviac 2 dňovým pobytom
vo výške 2,00 €.
2. Príspevok je možné použiť na úhradu súvisiacich s ŠKD (energie, učebné pomôcky,
vybavenie školského klubu súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom).
3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľka školy.
Čl. 4
Školská jedáleň
1. Obec Cigeľ zabezpečuje pre deti, žiakov a zamestnancov Základnej školy s materskou
školou Cigeľ prípravu obedov prostredníctvom školskej jedálne v Základnej škole
s materskou školou Koš.
2. Obec Cigeľ zabezpečuje prípravu desiaty a olovrantu pre deti a žiakov Základnej školy
s materskou školou Cigeľ prostredníctvom výdajne školského stravovania, ktorá je súčasťou
Základnej školy s materskou školou Cigeľ.
3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského
zákona v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov určených Ministerstvom školstva SR
na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky vo finančnom pásme č. 1
Stravníci
Deti MŠ – 2-6 r
Žiaci 6-11 rokov

Sumy sú
uvedené v EUR
desiata
0,34
0,46

obed
0,80
1,08

olovrant
0,23
0,00
3

súčet
1,37
1,54

4. Výška príspevku na stravovanie zamestnancov ZŠ s MŠ a iných fyzických osôb (cudzí
stravníci) sa počíta podľa skutočných nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, a to vo
výške 1,26 €.
Čl. 5
Podmienky na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
1.Dotácia na podporu východy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácia) sa
poskytuje vo výške 1,20 eur na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ a ZŠ, odobralo stravu, MŠ desiata a obed, žiaci ZŠ obed.
2. Dotácia sa od 1.9.2019 poskytuje:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ
b) na žiaka navštevujúceho ZŠ
c) na dieťa vo veku 2-5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi
3. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a
výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jeden deň takto:
Stravníci
Deti MŠ a)
Žiaci ZŠ b)
Deti MŠ c)

Sumy sú
uvedené v EUR
desiata
0,00
0,34
0,00

obed
0,00
0,00
0,00

olovrant
0,17
0,00
0,17

súčet
0,17
0,34
0,17

4. Zákonnému zástupcovi dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa
potvrdenia od odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ,..)
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným
platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to po
skončení štvrťroka na základe predloženej dochádzky dieťaťa a žiaka do MŠ, ZŠ.
5.Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania
neúčasti na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stavy. Prvý deň neúčasti na
výchovno-vzdelávacom procese, si stravník obed prevezme s povinnosťou úhrady nákladov
na potraviny. Zákonný zástupca je povinný uhradiť celkové náklady na stravu a to:
Stravníci

Deti MŠ a)
Žiaci ZŠ b)
Deti MŠ c)

Sumy sú
uvedené v
EUR
desiata
0,34
0,46
0,34

obed
0,80
1,08
0,80

olovrant
0,23
0,00
0,23
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súčet
1,37
1,54
1,37

6. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, na ktorého sa vzťahuje dotácia je povinný uhradiť
preddavok vo výške 30 eur, na úhradu nákladov na stravovanie v dni, kedy dieťa alebo žiak
nie je prítomný na výchovno-vzdelávacom procese.
7. Podmienky prihlasovania a odhlasovania dieťaťa a žiaka určí riaditeľka školy.
8. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľka školy.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Týmto VZN sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 zo dňa
23.2.2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cigeľ bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Cigli dňa ........................ a nadobúda účinnosť dňom........................

V Cigli dňa 15.07.2019

PhDr. Štefan Mjartan, v. r.
starosta obce
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