Všeobecne záväzné nariadenie obce Lučivná
č. 1/2019
o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach

Obecné zastupiteľstvo v Lučivnej podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie
(VZN)
Čl. I
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 za celodenný pobyt sumou 8,-- €
- na jedno dieťa za poldenný pobyt sumou 8,-- €.
2. Príspevok v materskej škole sa podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. § 28 ods. 7 a, b, c,
neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu
3.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza do 20-teho dňa v danom mesiaci.

Čl. II
Príspevok v školskej jedálni
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 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. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje obec na
vydané jedlo na deň takto:

Veková skupina
stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Stravné celkom

Dotácia na stravu

Úhrada zákonného
zástupcu

Stravník MŠ
(2-5 rokov)

0,34

0,80

0,23

1,37

0,--

1,37

Stravník MŠ
(2-5 rokov hmotná
núdza)

0,34

0,80

0,23

1,37

1,20

0,17

Stravník MŠ
(5-6 rokov predškolák)

0,34

0,8

0,23

1,37

1,20

0,17

1,08

1,20

0,--

1,26

0,--

1,26

Stravník ZŠ I. stupeň

1,08

Dospelí
Stravníci nad 15 rokov

1,26

3. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,
najneskôr do 15-ho dňa v mesiaci.
4. 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 výchovnovzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
5. V prípade neprítomnosti dieťaťa/ žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť
dieťa zo stravy deň vopred osobne, alebo v prípade ochorenia dieťaťa/ žiaka najneskôr do
7.30 hod. telefonicky na t. č. 052 7754134.
6. 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.
7. Pri individuálnom zabezpečovaní diétneho jedla na základe žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa/ žiaka, bude dotácia na stravu vyplatená po skončení mesiaca na účet zákonného
zástupcu.

Článok III.
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ( ďalej ŠKD ) prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 3,-- € na žiaka.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza do
20-ho dňa v danom mesiaci.

Čl. IV
Záverečné ustanovenie

1. Na tomto VZN obce Lučivná č. 1/2019 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach,
sa uznieslo OcZ dňa 21.6.2019. VZN 1/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 a ruší VZN
č. 2/2008.
2. Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený 6.6.2019.
3. Schválené VZN č. 1/2019 bolo zverejnené dňa 1.7.2019.

V Lučivnej dňa 1.7.2019

Ing. Monika Kičáková v.r.
starostka obce

