Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľaty č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľaty (nariadenie
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
PRVÁČASŤ
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
Veľaty.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa § 28, ods.6 zákona
245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (§ 141, ods.5,6 zákona)
DRUHÁ

ČASŤ

Príspevky v školách a školských zariadeniach
PRVÝ DIEL
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
§3
1. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy s celodennou
starostlivosťou pre jedno nezaopatrené dieťa je 150,- Sk/mesačne (4,98 €).
2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§4
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
1. ktoré ma jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
2. 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
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukazateľným spôsobom

DRUHÝ

DIEL

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
§5
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.
§6
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a)
Materská škola

Desiata

Stravníci od 2-6 r. 7,-Sk/0,23 €

Obed

Olovrant

Úhrada v Sk

Úhrada v €

17,-Sk/0,56 €

6,- Sk/ 0,20 €

30,- Sk

1,00 €

b)
Základná škola

Obed

Úhrada v SK

Úhrada v €

Stravníci od 6-11 rokov

25,- Sk

25,- Sk

0,83 €

c)
Zamestnanci školy a OCU

Obed

Úhrada v SK

Úhrada v €

Zamestnanci

27,- Sk

27,- Sk

0,90 €

d)
Cudzí stravníci

Obed

Úhrada v Sk

Úhrada v €

-//-

40,- Sk

40,- Sk

1,33 €

Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§7
Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobinými predpismi.
§8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
zavesené: 27.10.2008
zvesené: 12.11.2008

JUDr. Jaroslav Barila
starosta obce

