Všeobecne záväzné nariadenie
obce Borský Svätý Jur č. 1/2017
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školských zariadeniach zriadených
obcou Borský Svätý Jur
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Obec Borský Svätý Jur v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe s školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto VZN obec Borský Svätý Jur ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou
školou stanovuje výšku mesačného príspevku zákonných zástupcov za:
a) pobyt dieťaťa v materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške: 13 €.
2. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní preukázateľným spôsobom z dôvodu choroby alebo z rodinných
dôvodov,
d) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo z dôvodu
prerušenia prevádzky materskej školy zriaďovateľom, alebo z iných závažných
dôvodov; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku,
ktorú určí riaditeľka školy,
e) ak je zákonný zástupca poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi a predloží o tom doklad.
3. Termín a spôsob úhrady: do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti
zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu.

Čl. 3
Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí na
jedného žiaka je: 6 €.
2. Termín úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného mesiaca v hotovosti vychovávateľke
ŠKD.
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Čl. 4
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom školy za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov za nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Vekové
kategórie – detí a žiakov školy – sú uvedené v priloženej tabuľke.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy a školských zariadení
a iným fyzickým osobám v prípade, ak to umožňuje kapacita jedálne. K výške úhrady
za stravu sa pripočíta celá výška režijných nákladov školskej jedálne v prepočte na
jedno vyrobené jedlo.
3. V prípade všetkých kategórií stravníkov sa výška úhrady za stravu pohybuje v úrovni
3. finančného pásma.
4. Podmienky úhrady príspevku:
príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka mesačne vopred bezhotovostnou platbou na potravinový účet školy
alebo poštovou poukážkou.

Čl. 5
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) hlavný kontrolór obce,
b) riaditeľ ZŠ s MŠ,
c) starosta obce,
d) určení pracovníci obce.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur bolo schválené
uznesením č. 24/2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09. 08. 2017.
2. Zároveň sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 schválené uznesením OZ č.
58/2015 zo dňa 07. 12. 2015.

Mgr. Anna Kratochvílová
starosta obce
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Materská škola
Stravníci
2 – 6 rokov

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

0,28

0,68

0,23

1,19

Základná škola
Stravníci od 6 – 11 rokov

Obed
1,01

Spolu
1,01

Stravníci od 11 – 15 rokov

1,09

1,09

Dospelí stravníci
Zamestnanci ZŠ s MŠ

Nákup
potravín
1,17

Stravníci - iné fyzické osoby

1,17

Obed
Réžia

Spolu

1,47

2,64

1,47

2,64
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