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Obec Pečeňady v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a 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 a v zmysle
§ 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 pre územie obce Pečeňady toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Pečeňady č. 5/2011

o určení výšky príspevku
na činnosť školy a školského zariadenia
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Obecné zastupiteľstvo obce Pečeňady vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 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 a v zmysle § 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 sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PEČEŇADY
č. 5/2011
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov,
b) za stravovanie dieťaťa na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni.
§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa 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 sumou 6,– €.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do
pokladne materskej školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Príspevok vyberá
riaditeľka materskej školy prípadne ňou poverená osoba, pričom zákonnému zástupcovi vystaví
príjmový pokladničný doklad.
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 materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4) 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 určeného príspevku.
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§3
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Stravníkmi v školskej jedálni sú deti a dospelí stravníci (t.j. zamestnanci materskej školy
a školského zariadenia). Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou
využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych
lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené
Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke:
MŠ denné
(stravníci od 2 do 6 rokov)
3.pásmo

Desiata
€
0,28

Obed
€
0,68

Olovrant
€
0,23

Spolu
€
1,19

3) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Finančné pásmo je
zhodné pre všetky kategórie stravníkov v zariadení školského stravovania:
(stravníci od 15 do 18/19 rokov)
3.pásmo

Obed
€
1,19

4) Príspevok podľa ods. 2) a 3) sa uhrádza poštovým poukazom na stravovací účet Školskej
jedálne: Školská jedáleň pri MŠ, Pečeňady č.173, číslo účtu 0286020022/0900 vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., pobočka Veľké Kostoľany alebo vkladom na účet mesačne vopred a to do 20. dňa
v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§4
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia na rok 2010 č. 10/2009 zo dňa 11.12.2009.
2) Obecné zastupiteľstvo obce Pečeňady sa na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2011
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia uznieslo dňa 09.12.2011.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2012.

Ladislav Boháčik
starosta obce Pečeňady
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