Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie na základe ustanovenia § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, vydáva pre obec Zemianske
Podhradie
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2 /2011
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť MŠ a školských
zariadení.
§1
Predmet úpravy
Toto VZN určuje výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí v materskej škole, podmienky
úhrady a bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča,
ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
§2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje
Materskú školu Zemianske Podhradie.
§3
Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady
Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ
mesačne na jedno dieťa sumou 8,50 €.
Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom , že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
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 zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v tých prípadoch sa uhrádza len
pomerná časť príspevku.
Termín a spôsob úhrady príspevku : vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci do pokladne
materskej školy.

§4
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí v MŠ
1.Zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom v MŠ dovozom stravy na základe zmluvy
uzatvorenej s p. Patrikom Baierom – 1. kompletná, Tematínska 23, Nové Mesto nad Váhom,
v uzavretých antikorových nádobách. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá
dodávateľ.
Strava bude deťom vydávaná zodpovedným pracovníkom vo výdajni školskej jedálne.
Stravovanie sa poskytuje deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov
nasledovne:
a) pre dieťa 2 – 6 ročné: desiata, obed, olovrant ................. 1,19 €
desiata, obed ................................... 0,96 €
obed, olovrant ................................. 0,91 €
Ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, uhrádza nasledovne:
b) pre dieťa 2 – 6 ročné: desiata, obed, olovrant .................. 1,00 €
desiata, obed ................................... 0,80 €
obed, olovrant ................................. 0,80 €
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín: obed 1,19 €.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Obec ako zriaďovateľ materskej školy môže rozhodnúť o znížení príspevku podľa §
3,4 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca žiaka o 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 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom
znení.
2) Žiadosť spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy
zriaďovateľovi.
3) Na tomto VZN č 2./2011 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske
Podhradie dňa 31.8.2011 uznesením č. 33/2011. Toto VZN č.2/2011 nadobúda
účinnosť dňa 1.9.2011.
4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Zemianske Podhradie.

Miroslav Zámečník
starosta obce

