Návrh
VZN č. 39/2020
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, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a pobyt dieťaťa v školskom
klube detí v základnej škole.
§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 €, čo predstavuje 15% zo životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia §2 ods. c) zákona 601/2003 o
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaokrúhlená smerom nahor.
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.
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
e) 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.

3. Termín a spôsob úhrady príspevku: - mesačne vopred do posledného dňa kalendárneho
mesiaca v hotovosti určenému pracovníkovi MŠ alebo zaslaním príspevku na účet.
4. 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 o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. 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:
MŠ : desiata 0,34 €
obed
0,80 €
olovrant 0,23 €
-----------------------------spolu : 1,37 € + 0,12 € réžia ……… 1,49 € na deň

ZŠ : obed 1,08 € + 0,12 € réžia ………… 1,20 € na deň

Zamestnanci MŠ a ZŠ : 1,26 € + 1,53 € réžia ………. 2,79 € na deň
Výpočet stravnej jednotky pozostáva zo stanoveného finančného pásma (FP) a z režijných
nákladov na výrobu jedného jedla.
Za režijné náklady pri zariadeniach školského stravovania možno považovať mzdy
zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady (kúrenie, voda, plyn,
elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky,
jednorazové obaly pre neodhlásený obed apod.) a ostatné prevádzkové náklady.
2. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi závisí od schválenia ÚPSVaR.
3. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne vopred do 4. dňa nového mesiaca v hotovosti
určenému pracovníkovi školskej jedálne alebo zaslaním príspevku na účet.

§4
Výška príspevku v školskom klube detí v základnej škole
1. Za pobyt dieťaťa v základnej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov v školskom klube detí mesačne na jedno dieťa v sume 7 €.
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: do 15. dňa prvého mesiaca školského polroka
(september- január, február-jún).

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ruší sa VZN č. 37/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a
školských zariadení v obci Kokošovce.
2. Návrh tohto VZN bol zverejnené dňa 26.11.2020.
3. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa ............. uznesením č. ......................
4. Toto VZN nadobúda účinnosť ...........

V Kokošovciach, dňa ...........................

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce

