NÁVRH !
Obec Liptovská Osada
VZN č. 6/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA
V MATERSKEJ ŠKOLE A NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ.

Schválené uznesením OZ č. ........./2019
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa .............. 2019

Vyvesené :

24. 07. 2019

Vyhlásené : ...........2019

Zvesené

...........2019

Účinnosť :

:

...........2019

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce
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Obec

Liptovská

Osada

Obec Liptovská Osada v zastúpení starostom obce Ing. Róbertom Kuzmom týmto potvrdzuje, že
proti vyvesenému Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Osada č. 6/2019 určení

výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole a na činnosť školských zariadení neboli počas jeho vyvesenia na úradnej

tabuli v zákonom stanovenej lehote vznesené zo strany občanov žiadne námietky ani pripomienky .
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce:

- pred schválením v OZ

od 14. 07. 2019

do ................ 2019

- po schválení v OZ

od ............ 2019 do ................. 2019

V Liptovskej Osade dňa .................................... 2019

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA
č. 06/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Osade v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28
ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“),
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Osada (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN určuje výšku a splatnosť mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať
rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“ ) na jedno
dieťa alebo jedného žiaka:
a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“),
b) na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Osada.
Článok 2
MŠ
1. Mesačný príspevok za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ sa stanovuje
nasledovne:
Materská škola pri Základnej škole s materskou
školou Liptovská Osada
Deti vo veku od 2 do 6 rokov v mesiacoch
september až jún
Deti vo veku od 2 do 6 rokov v mesiaci - júl

-

Výška mesačného príspevku
v €/ jedno dieťa
10,10,-
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2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási svoje dieťa na mesiace júl až august je
povinný uhradiť príspevok do 10. júna príslušného kalendárneho roka.
3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 28 ods. 6 a § 28
ods. 7 písm. a) školského zákona.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza v hotovosti do
pokladne ZŠ s MŠ Liptovská Osada najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Spôsob a podrobnosti
platenia upresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.
Článok 3
ŠJ
1. ŠJ poskytuje stravovanie deťom/žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý
stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 3. finančným pásmom na nákup
potravín vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov.

stravník MŠ
(2-5 rokov)
-hmotná
núdza
stravník MŠ
(5 -6 rokov)
predškolák
stravník ZŠ
I. stupeň
stravník ZŠ
II. stupeň

Dotácia
na
stravu

Úhrada
zákonného
zástupcu

0,38

0,90

0,26

1,54

0,00

1,54

0,-

1,54

0,38

0,90

0,26

1,54

0,00

1,54

1,20

0,34

0,38

0,90

0,26

1,54

0,00

1,54

1,20

0,34

1,21

1,21

0,00

1,21

1,20

0,01

1,30

1,30

0,00

1,30

1,20

0,10

Večera

Olovrant

(2-5 rokov)

Stravný
lístok
celkom

Obed

stravník MŠ

Nákup
potravín

Čiastočné
režijné
náklady

Desiata

Veková
skupina
stravníkov

Raňajky

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:
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Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25.
dňa v mesiaci, v hotovosti v priestoroch ŠJ .
Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 €
podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu
v škole a odoberie obed.
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo
stravy v daný deň do 8.00 hod., telefonicky na tel.č. 0911826003 alebo osobne, v priestoroch ŠJ.
Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za
včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín (resp. uhradiť príspevok za stravné
v plnej výške).

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej
Osade dňa ............................ uznesením č. ............................
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce
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