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V5eobecne zilvilznfl nariadenie E. 212022

o urieni vf5ky prispevku na iiastoinf fihradu nikladov v Skolskjch

zariadeniach zriadenfch obcou Borskf Sviiff Jur

Obec Borskf SvAtf Jur v zmysle zdkorra 36911990 Zb, o obecnom ruiadeni v zneni

neskor5ich predpisov avzmysle zilkona (,. 24512008 Z.z. o vychove avzdelfvani (Skolsky

zitkon), ktorlim sa dopif,a zbkon E. 59612003 Z.z. o St6tnej spr6ve v Skolstve a Skolskej

samospriive v zneni neskor5ich predpisov a v zmysle zitkona (,. 41712020, ktorym sa meni a

dopifla zhkon (,. 544l2OlO Z. z. o dotdci6ch v p6sobnosti Ministerstva pr6ce, soci6lnych veci a

rodiny Slovenskej republiky y zneni neskor5ich predpisov vyd6va toto vSeobecne zixdzne

nariadenie (d'alej len "VZN").

s1

Predmet ripravy

T;fmto VZN obec Bors$ Svzilf Jur ako zriatovatel Zakladnej Skoly s materskou

Skolou stanovuje vy5ku mesadn6ho prispevku z6konnych zdstupcov za:

a) pobyt diet'at'a v materskej Skole,

b) diastodnri rihradu n6kladov na dinnost' Skolsk6ho klubu,

c) na diastodnri rihradu ndkladov v Skolskej jedflni.

$2
Prfspevok za pobyt diet'at'a v materskej Skole

(l) Za pobyt diet'at'a v materskej Skole prispieva zdkonrry zdstupca na diastodnri rihradu

vydavkov materskej Skoly mesadne na jedno diet'a sumou vo vy5ke 20r'C,

(2) Prispevok na zitklade rozhodnutiazriatovatefa sa neuhrddzazadieta, ktor6:

a) mri jeden rok pred plnenim povinnej Skolskej doch6dzky,

b) je umiestnen6 v zariadeninaziklade rozhodnutia sridu,

c) m6 preruSenri doch6dzku do materskej Skoly na viac ako 30 po sebe nasledujticich



kalend6rnych dni preukdzatel'n;im sp6sobom z d6vodu choroby alebo z rodinnych

d6vodov,

d) nedoch6dzalo do materskej Skoly v dase Skolskychprdzdnin alebo z d6vodu preru5enia

prevddzky materskej Skoly zriad'ovatel'om, alebo z in;fch zdvaZnych d6vodov; v tychto

pripadoch uhrddza zitkonny zitstupca pomernf dast' prispevku, ktorf urdi riaditefka

Skoly,

e) ak je zitkonny z6stupca poberatel'om d6vky v hmotnej nidzi a prispevkov k d6vke

v hmotnej nudzi apredloLi o tom doklad.

(3) Termin a spdsob irhrady je zverejneny v internej smernici ZS s MS Borsky Sviity Jur.

$3

SXotrt y klub detf

(1) Mesadnj prispevok na diastodnri fhradu n6kladov na dinnost' Skolskdho klubu deti na

jedn6ho Liaka je 10,- €.

(2) Termin a sp6sob rihrady je zverejneny v intemej smernici ZS s MS Borsk;f Sviity Jur.

s4
5t ot.t 6 jedrlleil

l) SkolskA jed6lef, poskytuje stravovanie det'om aLiakom Skoly za rihradu n6kladov za

nSkup potravin a prispevok na reLljne n6klady pre deti v materskej Skole a pre Ziakov

zdkladnej Skoly. Vekovd kateg6rie deti a Ziakov Skoly sri uveden6 v priloZenej tabul'ke.

2) Skolst 6 jed6leil poskytuje stravovanie zamestnancom Skoly a Skolskych zanadeni

a inym fyzickym osob6m v pripade, ak to umoZiluje kapacita jed6lne. K vy Ske rihrady

za stravu sa pripodita cel6 vy5ka relijnych n6kladov Skolskej jed6lne vprepodte na

jedno vyrobendjedlo.

3) V pripade v5etkych kategorii stravnikov sa vy5ka rihrady za stravu pohybuje v firovni

5. finandndho p6sma, pridom pre deti materskej Skoly a Ziakov z6kladnej Skoly podl'a



tabufky Finandn6 p6sma A a pre stravnikov - zamestnancov ZS s MS a cudzich

stravnikov podl'a tabul'ky Finandn6 p6sma B (s irdinnost'ou od l. 1. 2023).

4) Podmienky irhrady prispevku:

- prispevok na n6kup potravin podl'a bodu 1 a prispevok na reLijne n6klady (0,35€)

uhrddza zttkonny zdstupca diet'at'a alebo Liaka bezhotovostnou platbou fla

potravinovlf irdet Skoly.

5) Metodika organizdcie stravovania (prihlasovanie, odhlasovanie zo stravy) a sp6sob

fhrady prfspevkov rodidov budir uverejnend v internej smernici ZS s MS Borsky Sviilf

Jur.

Materskf Skola Desiata Obed Olovrant R6iia-prisp.
Prisp.
rodiia

2 - 6 rokov 0,60 1,40 0,50 0,35 2,85

Zitkladnfi Skola Obed
Prisp.
rodiia
(rEiia)

Prisp. rodiia
spolu

Stravniciod6-11rokov 2,10 0,35 2r45

Stravnici od 11 - 15 rokov 2,30 0,35 2,65

Dospeli stravnici Obed Spolu

Ndkup
potravin R6iia

Zamestnanci ZS s MS 2,80 2,90 5,70

Stravnici - in6 fyzick6 osoby 2,80 2,90 5,70



$s
Kontroln6 iinnost'

Kontrolu nad dodrZiavanim tohto v5eobecne zivdzn6ho nariadenia vykon6va:

a) hlavny kontrol6r obce Borsky Svtity Jur,

b) riaditel'ZS s MS,

c) starosta,

d) urdeni pracovnici obce.

s6
Z6v er ei,n6 ustanoven ia

(l) V5eobecne zt:azne nariadenie (). 212022 o urdeni vy5ky prispevku na diastodnir rihradu

n6kladov v Skolskych zariadeniach zriadenych obcou Borsky Sviitf Jur bolo schv6len6

uznesenim C,, 2612022 na zasadnuti obecn6ho zastupitel'stva df,a 15.12.2022 a nadobirda

ridinnost' 01 .01.2023 .

(2) Zarovefl sa ru5i V5eobecne ztxazne nariadenie (,. 212021 o urdeni vy5ky prfspevku na

diastodnri rihradu n6kladov v Skolskych zariadeniach zriaden;fch obcou Borsk;i Sviity Jur

schv6lend uznesenim OZ (,. 347 12021 zo dira 23 .08 .202L

Mgr. Juraj Smol6r

starosta obce


