OBEC ČAKA

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čaka
č.1/2019
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA

ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.1/2019 BOLO ZVEREJNENÉ:
• NÁVRH VZN NA ÚRADNEJ TABULI OBCE A NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE 22.05.2019
• SCHVÁLENÉ VZN DŇA 19.06.2019 UZNESENÍM Č.16 NA ÚRADNEJ TABULI OBCE A NA
INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE 02.07.2019
www.caka.eu

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čake v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 141 ods. 5 a 6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
všeobecne záväzným nariadením určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou v Čake, v školskom klube detí, ktorý je
súčasťou Základnej školy s materskou školou v Čake, a výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej
školy s materskou školou v Čake v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaka.

DRUHÁ ČASŤ
Určenie výšky príspevkov
Čl. 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Čaka
1) Obec Čaka ako zriaďovateľ materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy
s materskou školou v Čake, určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na
5,- € na nezaopatrené dieťa mesačne
2) 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 Základnej školy s materskou školou
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení
neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
príspevku určeného v ods. 1.

Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaka
1) Obec Čaka ako zriaďovateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy
s materskou školou v Čake, určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu
detí na jedno nezaopatrené dieťa mesačne:
- domáci žiaci
- 5,- €
- dochádzajúci žiaci - 2,50 €

Čl. 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čaka
1) Obec Čaka ako zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne, ktorá je súčasťou Základnej školy
s materskou školou v Čake, určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade
s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019 v
zmysle
ustanovenia § 141 zákona č. 245/2008 Z. z.
2) Obec Čaka ako zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne určuje finančné pásmo 2 a výšku
(sumu) príspevku za stravovanie vo výdajnej školskej jedálni nasledovne:

a) MŠ denné
(stravníci od 2-6 rokov)

-

desiata :

0,36 €

obed

:

0,85 €

olovrant :

0,24 €

Spolu :

1,45 €

Režijné náklady

0,50 €

Celkové náklady na jeden deň

1,95 €

Za dieťa, ktoré je v hmotnej núdzi bude zákonný zástupca doplácať 0,75 € a 1,20 €
bude zriaďovateľ žiadať ako dotáciu od UPSV a R v Leviciach na osobu a deň.

-

Za dieťa vo veku 3 – 4 rokov bude zákonný zástupca doplácať 1,45 € a obec bude
doplácať réžiu 0,50 €.

-

Za dieťa 5 ročné (predškoláka) bude zákonný zástupca doplácať 0,75 € a 1,20 € bude
zriaďovateľ žiadať ako dotáciu od UPSV a R v Leviciach na osobu a deň.

b) Základná škola – I. stupeň

obed

: 1,15 €

obed

: 0,50 €

(stravníci od 6-11 rokov) 2. pásmo
-

Režijné náklady
Celkové náklady na jeden deň

1,65 €

Stravné za dieťa 1,15 € bude hradené z dotácie a režijné náklady bude hradiť zákonný
zástupca dieťaťa vo výške 0,50 € za jeden obed.
c) Základná škola – II. stupeň

:

1,23 €

:

0,50 €

obed

(stravníci od11-15 rokov) 2. pásmo
-

Režijné náklady

obed

Celkové náklady na jeden deň

1,73 €

Stravné za dieťa 1,20 € bude hradené z dotácie. Zákonný zástupca bude hradiť 0,03 €
a režijné náklady 0,50 €, spolu 0,53 € za jeden obed.

Čl. 5
Spôsob úhrady príspevku
1) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné
mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom
mesiaci, zamestnanec výdajnej školskej jedálne nie je povinný poskytnúť stravu deťom,
žiakom alebo dospelým stravníkom.
2) Dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, ak sa stravník nezúčastnil
na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej alebo základnej škole, bez ohľadu na to, či
stravu odobral, alebo nie. V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup potravín zákonný
zástupca dieťaťa, ak stravníka riadne neodhlásil zo stravy.
3) Zákonný zástupca (stravník) má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovnovzdelávacej činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov riaditeľa Základnej školy
s materskou školou. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady na nákup
potravín a to aj v prípade, ak stravník stravu neodobral.
4) Dieťaťu (stravníkovi), ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie potvrdené
lekárom – špecialistom, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že Základná škola s materskou
školou nezabezpečí diétne stravovanie a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti, patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu vo výške

1,20 € vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi, a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činností v škole.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 6
1) Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach, ktoré sú súčasťou Základnej školy
s materskou školou v Čake:
- materská škola : v hotovosti do pokladne OcU v Čake,
- školský klub detí : v hotovosti do pokladne OcU v Čake,
- výdajná školská jedáleň: platba za stravovanie šekom, alebo prevodom na účet vedený vo
VUB banke Štúrova 21 Levice č. ú. IBAN SK21 0200 0000 0000 0663 8152.
2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa určuje výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce ČAKA sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2012.
3) Obecné zastupiteľstvo obce Čaka sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení ktorým sa
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA uznieslo dňa: 19.6.2019, uznesením č. 16.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019.

Ľudovít Viglaš
starosta obce

