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Návrh
VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE
OBCE K R I V A N Y č. 02/2015
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Krivany.

Návrh VZN : na pripomienkovanie na úradnej tabuli v obci Krivany dňa: 31.09.2015
VZN vyvesené dňa: 18.09.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa:

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 o určení čiastočných úhrad v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Krivany
Obecné zastupiteľstvo Krivanoch podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §28 ods.5, §49 ods.4, §114 ods. 6, §116 ods. 6,
§140 ods.10, §141 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. 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“):

Článok 1
Príspevok v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:
a) sumou 3,50 € v poldennej prevádzke,- Návrh na zvýšenie 4 €
b) sumou 5,00 € v celodennej prevádzke, Návrh na zvýšenie 6,00
( prádlo si perú sami rodičia). Navrhujeme, aby sa z hygienických dôvodov prádlo pralo
v spoločnom zariadení.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 2
Príspevok v školskej jedálni
1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na
vydané jedlo na deň v 1. pásme takto:
Zariadenie
Desiata v € Obed v €
Olovrant v €
Úhrada v €
Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
Základná škola
(stravníci
od
rokov)

6-11

Základná škola
(stravníci od
rokov)

11-15

0,24

0,6

0,21

1,05

0

0,88

0

0,88

0

0,95

0

0,95

Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení
školského stravovania.
2. Výška poplatku na režijné náklady: 0,10 €/obed. pre žiakov školy.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

4. Poplatok dospelí stravníci:
a) Zamestnanci školstva (škôl a školských zariadení, kde obec je zriaďovateľom)
Hodnota potravín
1,05 €
Režijné náklady
1,55 €
Spolu

2,60 €

Úhrada za poskytovanie stravy:
- formou faktúry od príslušného stravovacieho zariadenia na príspevok
zamestnávateľa, ktorým v zmysle Zákonníka práce prispieva zamestnancom na
stravné (výšku príspevku určí zamestnávateľ a oznámi ju písomne stravovaciemu
zariadeniu)
- formou faktúry od príslušného stravovacieho zariadenia na príspevok zo sociálneho
fondu (výšku príspevku určí zamestnávateľ a oznámi ju písomne stravovaciemu
zariadeniu)
- rozdiel do výšky stravnej jednotky doplatí stravník poštovou poukážkou, príp. na
účet podľa pokynov stravovacieho zariadenia
b) Cudzí stravníci (zamestnanci obce Krivany, iní stravníci)
Hodnota potravín
1,05 €
Režijné náklady
1,55 €
Spolu

2,60 €

Úhrada za poskytovanie stravy:
- na základe dohody podpísanej so stravovacím zariadením.
c) Dôchodcovia (z obce Krivany )
Hodnota potravín
Režijné náklady

1,05 €
1,35 €

Príspevok od obce

0,40 €

Spolu
Dôchodcovia doplatok

2,40 €
2,00 €

Dôchodca zaplatí plnú výšku stravnej jednotky poštovou poukážkou, príp. na účet podľa
pokynov stravovacieho zariadenia.
Žiaci, zamestnanci a ostatní stravníci zaplatia výšku stravnej jednotky poštovou
poukážkou, internet bankingom, prevodom na číslo účtu 1636834953/0200 (variabilný
symbol dátum platby) alebo vo výnimočných prípadoch v hotovosti.
Výška príspevku stravníkov sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 3
Príspevok v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (ďalej len “CVČ”)
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou : 2,00 € na 1 žiaka. (doterajší)
- Návrh na zníženie – 1,00 €

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sa uhrádza
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 4
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca na jedného žiaka mesačne sumou 3 € a na každé ďalšie dieťa
z rodiny 1,50 € na mesiac (doterajší) .
Návrh na úpravu: 2 € a na každé dieťa
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zákonný zástupca
uhrádza škole vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.Všeobecne záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany bolo prerokované a schválené na
6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krivanoch dňa 17.9.2015, číslo uznesenia
........../2015.
2. Po schválení a zverejnení účinnosť nadobúda .........................
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 06/2014 o určení čiastočných úhrad v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany, ktoré bolo prerokované
a schválené na 26. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Krivanoch dňa 12.08.2014,
číslom uznesenia 370/2014, Cenník v školskej jedálni schválený na 2. zasadnutí OZ dňa
11.12.2014, číslom uznesenia 16/2014 a Doplnok č. 1 k VZN č. 6/2014, ktorý bol
schválený na 4. zasadnutí OZ dňa 14.05.2015 číslom uznesenia 58/2015.

Ján Šejirman
starosta obce

