Návrh VZN č. 37/2018

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení
v obci Kokošovce
§1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a na čiastočnú nákladov v školskej jedálni.

§2
Výška príspevku v materskej škole

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa, ak:
a) dieťa má trvalý pobyt v obci Kokošovce ..... 7€
b) dieťa nemá trvalý pobyt v obci Kokošovce ...... 15% zo životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa, §2 ods. c) zákona 601/2003 o životnom minime (suma 14,04€ platná od 1. júla 2018 zaokrúhlená
smerom nahor = 15€)
c) dieťa má trvalý pobyt v obci Kokošovce a je vo veku do 3 rokov .... 20€
d) dieťa nemá trvalý pobyt v obci Kokošovce a je vo veku do 3 rokov ..... 40€.

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v obci Kokošovce predloží riaditeľovi MŠ doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku:
- mesačne vopred do 4. dňa nového mesiaca v hotovosti určenému pracovníkovi MŠ
5. Obec ako zriaďovateľ MŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v MŠ podľa § 2 tohto
nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v obci a to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003.
6. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom materskej školy
zriaďovateľovi.

§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a finančného pásma nasledovne:
- materská škola (deti od 2 – 6 rokov, desiata, obed, olovrant) ......
- základná škola (deti 1. – 4. ročník, obed) .....

€

€

- dotácia na deti v hmotnej núdzi závisí od schválenia ÚPSVaR

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl, školských zariadení a dôchodcom v sume
.......
€ za obed. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
nasledovne:
- zamestnanci (obed) .....

€

- dôchodcovia (obed) ......

€

3. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti určenému pracovníkovi školskej jedálne.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ruší sa VZN č. 30/2014 o materskej škole.
2. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa
3. Toto VZN nadobúda účinnosť ..........

, uznesením č.

