Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2012
o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach nad Ipľom podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §28, §49, §140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VZN o určení
čiastočných úhrad v školských zariadeniach.
Čl. I.
Príspevok v materských školách
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 3,32 € (100,- Sk).
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl. II.
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 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. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje mesto na vydané
jedlo na deň takto:
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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.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa uhrádza
vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok III.
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ďalej ŠKD) prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 1,66 € ( 50,- Sk) na 1 žiaka.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred na
základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej ŠKD je súčasťou.

Čl.IV.
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecné záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
prejednané a schválené na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach
nad Ipľom dňa 15.12.2011 s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Vo Vyškovciach nad Ipľom 15.12.2011

Jozef Gyurkovics
starosta obce

VZN č. 1/2012 bolo vyvesené dňa 19.12.2011

VZN č.1/2012 nadobúda účinnosť dňom 01.02.2012

Jozef Gyurkovics
starosta obce

