VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2014
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a v školskej jedálni pri materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch na základe ustanovení:
§ 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
zmysle § 28 ods.5, § 49 ods.5 a § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) vznp. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. l
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku,
ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
(ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
zriadenej obcou Jakubovany.

Čl.2
Výška príspevku za pobyt v materskej škole
1.) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Jakubovany zákonný zástupca
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 35,00€
za kalendárny mesiac, keď:
a) za pobyt v materskej škole dieťaťa s trvalým pobytom v obci Jakubovany
zákonný zástupca prispieva 16,00€, pričom obec Jakubovany dopláca sumou
19,00 € z rozpočtu obce.
b) za pobyt v materskej škole dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci ako obec
Jakubovany zákonný zástupca prispieva sumou 35,00€, ktorá bude ponížená
o sumu ktorou príslušná obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt,
prispeje obci Jakubovany na chod materskej školy na základe zmluvy
o združení finančných prostriedkov.

2.) Príspevok v materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa:
a)..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,
b)..ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3.) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca v hotovosti
priamo do pokladne materskej školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v 2. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva nasledovne:
a) Materská škola – stravníci od 2 - 6 rokov: desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22
€, spolu 1,12 €
b) Materská škola – dospelí stravníci – 1,12 € ; obed.
c) réžia na jeden stravný deň – 0,05 €.
2.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.) Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v tomto
nariadení uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2.) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Jakubovanoch na svojom zasadnutí
dňa 17.02.2014 uznesením č. 01/2014.
3.)..Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej
tabuli, t.j. 17.02.2014.
4.)..Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 03.03.2014.
5.)..Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli
obce dňa 31.01.2014.
6.)..Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie č. 5/2013.

Dušan Žiaran
starosta obce

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli obce
od 31.01.2014 do 15.02.2014.
Nariadenie VZN bolo vyvesené 17.02.2014 a zvesené .........................2014

