Obecné zastupiteľstvo Obec Šivetice v súlade § 6 § 11 ods. 4 písm. g / zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 28 a § 140 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šivetice
Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Obec Šivetice týmto nariadením určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školskom zariadení, ktorého je zriaďovateľom a určuje podmienky platenia týchto
príspevkov.
2. Obec Šivetice je zriaďovateľom školského zariadenia: Materská škola, Šivetice č. 96.
3. Výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových stravníkov.
4. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výdajnej školskej
jedálni.
Článok 2
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA
V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy s poldennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa sumou
2,50 Eur.
2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. Dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti do pokladni.
Článok 3
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA NÁKUP POTRAVÍN
1. Obec Šivetice určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo
výdajnej školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase jeho pobytu v školskom zariadení –
materskej škole nasledovne:
Stravné sa uhrádza mesiac vopred. Cena stravnej jednotky je 1,23 Eur, okrem detí, ktoré do
31.8. dovŕšili 5 rokov a riadia sa podľa § 4 ods. 6. Zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších
predpisov a majú nárok s platnosťou od 1.1. 2019 na poskytnutie dotácie na stravu vo výške
1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti a odobralo
stravu. Rozdiel vzniknutý v dennom príspevku na nákup potravín vo výške 0,03 Eur budú

naďalej hradiť rodičia. V prípade, že rodič neodhlási dieťa zo stravy , je povinný uhradiť sumu
v celej výške to jest. 1,23 Eur za každý deň, ktorý sa neodhlásil zo stravy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančné príspevky
v hotovosti do pokladne a to mesačne vopred najneskôr do 20, dňa v mesiaci. Za
mesiac september je zákonný zástupca dieťaťa povinný zaplatiť príspevok do 10. 09.
2019.
Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úpravu odkazuje sa na zákon NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje „Všeobecne záväzné nariadenie o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na desiate“, ktoré bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Šivetice dňa 10. 12. 2008, uznesením číslo 70/2008
3. Zmeny a doplnky nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01 2019.
5. Návrh“ Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šivetice“
bol vyvesený 11. 03. 2019.
6. Na tomto VZN obce Šivetice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Šivetice dňa 29.
03. 2019, uznesením číslo 19/03/2019

V Šiveticiach 29. 03. 2019

Ľudovít Sendrei
starosta obce

