VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Obce Ľubochňa
č. 3 /2013
o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ľubochňa
(nariadenie o určení výšky príspevku v škole a v školských zariadeniach)
ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni dňa 11.12.2013
uznesením č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 osd.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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., § 114 ods. 6, § 140 ods. 9
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

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou v Ľubochni a v jej školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ľubochňa (ďalej len „príspevky v škole a školských
zariadeniach“).
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky, ktoré uhrádza rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu na jedno
dieťa alebo jedného žiaka zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni.

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 25.11.2013 do 11.12.2013
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce od 12.12.2013 do 31.12.2013

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY
§3
Výška mesačného príspevku 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 sumou 7,00 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu
1633819758/0200 vedený vo VÚB, a.s. Ružomberok, alebo poštovou poukážkou.

§4
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi
školy, ako právnickej osobe,
prostredníctvom zástupkyne 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 prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
1. Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi.
§5
Výška mesačného príspevku na činnosť školského klubu detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 € .
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v
hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy číslo
účtu 1633819758/0200 vedený vo VÚB, a.s. Ružomberok, alebo poštovou poukážkou.
(3) Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak
zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.
(4) Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení príspevku na polovicu podľa ods. 1 na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu ak dieťa navštevovalo školský klub detí menej ako
polovicu z celkového času v mesiaci

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 25.11.2013 do 11.12.2013
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce od 12.12.2013 do 31.12.2013

§6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie:
1/ deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky
2/ zamestnancom školy a školských zariadení na základe rozhodnutia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a dôchodcom, ktorí majú trvalý pobyt
v Ľubochni.
§7
Úhrada nákladov v školskej jedálni
(1) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov na vydané jedlo je:
a)
Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

stravníci od 2 - 6 rokov

0,28 €

0,68 €

0,23 €

Úhrada stravníka
spolu
1,19 €

b)
Obed

Základná škola
stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň
stravníci od 12-15 rokov – II. stupeň

1,01 €
1,09 €

Úhrada stravníka
Spolu
1,01 €
1,09 €

(2) Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup
potravín.

Dospelí stravníci

Náklady na nákup
potravín
1,19 €

Úhrada stravníka za 1 obed

1,19 €

(3) Príspevok podľa odseku 1 a 2 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v
hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne alebo bezhotovostným prevodom na účet školskej
jedálne číslo účtu 34737342/0200 vedený vo VÚB, a.s. Ružomberok, alebo poštovou poukážkou.

TRETIA ČASŤ
§8
Záverečné ustanovenia
1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni
dňa 11.12.2013 uznesením č. 22/2013
Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 25.11.2013 do 11.12.2013
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce od 12.12.2013 do 31.12.2013

3.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 zo
dňa 11.12.2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
škole a školskom zariadení.
4.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2014

Ing. Peter Dávidík
starosta obce

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 25.11.2013 do 11.12.2013
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce od 12.12.2013 do 31.12.2013

