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Obecné zastupiteľstvo obce Sirník (ďalej len „obec“) sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §28,
§114 a § 140 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sirník č. 4/2016
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sirník
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Sirník (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“).
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 3,32€.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§4
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1)
1)

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
§5
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,70 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§6
Školská jedáleň poskytuje stravovanie 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.
§7
(1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a)
Materská škola
stravníci od 2-6 rokov

Desiata
0,25 €

b)
Základná škola
stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň

Obed
0,60 €

Olovrant
0,21 €

Spolu
1,06 €

Obed
0,90 €

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov sa neuhrádza:
- ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a
žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu, ale len v prípade, že výška
dotácie pokryje výšku nákladov na nákup potravín. Ak výška dotácie nepokryje výšku
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, zákonný zástupca ktorý je
poberateľom dávky uhradí rozdiel medzi sumou nákladov a poskytnutou dotáciou.
(3) Náklady na nákup potravín na jedno hlavné jedlo hradí zamestnanec školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník sumou 0,83 €1a).
(4) Poskytovanie služieb školskej jedálne iným fyzickým osobám je obmedzené kapacitou
školskej jedálne uvedenou v prevádzkovom poriadku príslušnej školskej jedálne.
1a)

§ 140 ods. 3 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(5) Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§8
(1) Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a dospelej osoby pre príspevky
uvedené v druhej časti druhom, treťom a šiestom diele je 1. január kalendárneho roka,
v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje2).
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
(1) Toto VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sirník bolo schválené uznesením
č. ......................................... na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sirníku dňa
.....................................................
(2) VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sirník nadobúda platnosť dňom
schválenia a účinnosť dňa ......................................

Viktor Kalán
starosta obce Sirník

2

) § 7a ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z.

