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Obec Udiča podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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 § 28, § 114 a § 140 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Udiča
b) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Školskom klube pri Základnej škole
s materskou školou Udiča
c) výšku príspevku na stravovanie v Školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou Udiča
Čl. 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a podmienky vyberania príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva za pobyt dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou
13,00 €.
2. Tento príspevok sa uhrádza bezhotovostnou platbou vopred:
- do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na príslušný mesiac, alebo
- do 10. dňa príslušného štvrťroka jednou sumou za celý štvrťrok, alebo
- do 10. dňa príslušného polroka jednou sumou za celý polrok.
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 riaditeľke ZŠ s MŠ v Udiči doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza ani 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.
Čl. 3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí
a podmienky vyberania príspevku
1. Zákonný zástupca žiaka prispieva za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí pri
Základnej škole s materskou školou Udiča na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne na jedno dieťa :
a) za pobyt v ŠKD od ukončenia vyučovania do ukončenia prevádzky ŠKD
sumou 8,00 €,
b) za pobyt v ŠKD od ukončenia vyučovania do odchodu autobusu o 13.00
hod. sumou 3,00 €.
2. Zákonný zástupca žiaka, ktorý písomne požiada a predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa
v školskom klube detí v súlade s legislatívou.
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí sa uhrádza bezhotovostnou
platbou vopred :
- do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na príslušný mesiac, alebo
- do 10. dňa príslušného štvrťroka jednou sumou za celý štvrťrok, alebo
- do 10. dňa príslušného polroka jednou sumou za celý polrok.
4. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do ŠKD v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
Čl. 4
Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni
a podmienky vyberania príspevku

1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Udiči poskytuje stravovanie deťom a žiakom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Obecné zastupiteľstvo v Udiči pre všetky vekové kategórie stravníkov určuje
výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 3.
finančnom pásme. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,10 € na jedno hlavné jedlo.
4. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a na dieťa sa
poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu (zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR), prispieva na stravovanie dieťaťa na
jedno jedlo nasledovne :
Kategória
MŠ – celodenná prevádzka
ZŠ – žiaci 6-11 rokov
ZŠ – žiaci 11-15 rokov

Desiata
0,06
-

Obed
0,07
0,10
0,16

Réžia
0,10
0,10
0,10

Spolu €
0,23
0,20
0,26

5. Stravná jednotka pre dospelých stravníkov sa určuje podľa vekovej kategórie
stravníci 15 – 18/19 rokov v 3. finančnom pásme + 1,20 € na režijné náklady
na jedno hlavné jedlo.
6. Obecné zastupiteľstvo v Udiči splnomocňuje starostu obce pri zmenách
cenových relácií v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava
v zariadení školského stravovania pripravuje a ktoré zásadným spôsobom
zmenia hodnotu stravy, na návrh vedenia školy a komisie obecného
zastupiteľstva, zmeniť finančné pásmo a určiť výšku príspevku zákonného
zástupcu a dospelého stravníka na stavovanie v školskej jedálni.
7. Príspevok na stravovanie sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci bezhotovostnou platbou.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Udiča č. 7/2016 bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Udiči č.88/2016 dňa 15.12.2016
a nadobudne účinnosť dňom 01.01.2017.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Udiča č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Udiča
vrátane jeho dodatkov.

Peter Chochlík
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č 7/2016

Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín od 01.01.2017
MŠ denné
( stravníci od 2 - 6 rokov )
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo
4. pásmo
5. pásmo

Desiata
€
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32

Obed
€
0,60
0,64
0,68
0,72
0,76

Olovrant
€
0,21
0,22
0,23
0,25
0,26

Spolu
€
1,05
1,12
1,19
1,27
1,34

Základná škola
( stravníci od 6 - 11 rokov )
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo
4. pásmo
5. pásmo

Obed
€
0,88
0,95
1,01
1,09
1,16

Spolu
€
0,88
0,95
1,01
1,09
1,16

Základná škola
(stravníci od 11 - 15 rokov)
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo
4. pásmo
5. pásmo

Obed
€
0,95
1,01
1,09
1,16
1,22

Spolu
€
0,95
1,01
1,09
1,16
1,22

Stredná škola
(stravníci od 15 – 18/19 rokov)
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo
4. pásmo
5. pásmo

Obed
€
1,05
1,12
1,19
1,26
1,33

Spolu
€
1,05
1,12
1,19
1,26
1,33

