Obec Pribylina na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v spojení s § 28 ods. 5, § 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 v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4 /2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Pribylina
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Pribylina (ďalej len „príspevky v školách a školských
zariadeniach“).
(2) Obec Pribylina je zriaďovateľom:
Základnej školy s materskou školou Jána Lajčiaka v Pribyline
(3)
a)
b)
c)

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§2
Príspevok 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 200,- Sk/6,63 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) 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 školy doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1,
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,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom; v týchto prípadoch uhrádza zákonný
zástupca pomernú časť určeného príspevku.
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Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou:
a) za výchovno - vzdelávaciu činnosť (v klube detí) 100,- Sk/3,31 €,
b) za záujmovú činnosť (v krúžku)
0,- Sk/0 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca žiaka za každý druh činnosti a za každý
záujmový útvar samostatne.
(3) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(4) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada
zriaďovateľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu¹.
(5) Žiadosť spolu s dokladmi podľa odseku 4 predkladá zákonný zástupca žiaka zriaďovateľovi
školy prostredníctvom riaditeľa školy.
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) 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.
(2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a dospelá osoba vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a) v školskej jedálni v materskej škole
pre stravníkov od 2-6 rokov 32,- Sk/1,06 €, v tom: desiata
8,- Sk/0,26 €,
obed
18,- Sk/0,60 €,
olovrant 6,- Sk/0,20 €,
pre dospelých stravníkov, obed 29,- Sk/0,96 €,
b) v školskej jedálni v základnej škole
pre stravníkov od 6 –11 rokov – I. stupeň, obed 27,- Sk/0,90 €,
pre stravníkov od 11 – 15 rokov – II. stupeň, obed 29,- Sk/0,96 €,
pre stravníkov od 15 – 18/19 rokov a dospelí, obed 29,- Sk/0,96 €.
(3) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§5
Spoločné ustanovenia
(1) Príspevok podľa § 3 a 4 je možné uhradiť aj v dvoch platbách za obdobie mesiacov január až
jún a obdobie mesiacov september až december, a to do 15. dňa prvého kalendárneho mesiaca v
období, za ktoré sa príspevok uhrádza.
(2) Spôsob platenia príspevkov podľa § 2 až 4 určí riaditeľ príslušnej školy alebo školského
zariadenia interným predpisom, ktorý musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste
v rámci príslušnej budovy školy alebo školského zariadenia.
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§6
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 28.októbra 2008.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pribyline dňa 27.
októbra 2008.
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12. novembrom 2008.

Ing. Milan Kohút
starosta obce
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