Obecné zastupiteľstvo Obce Istebné v súlade s ust. §6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a toto:

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2019
o určení výšky mesačného príspevku pre
školu a školské zariadenie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je bližšie upraviť práva a povinnosti rodičov
alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevuje
základnú školu, materskú školu, školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, zariadenie
školského stravovania zriadené Obcou Istebné.
§2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje
Základnú školu s materskou školou v Istebnom, Školský klub detí pri ZŠ s MŠ v Istebnom, Centrum
voľného času pri ZŠ s MŠ v Istebnom a Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ v Istebnom.
Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa v Zariadení školského stravovania pri
ZŠ s MŠ v Istebnom.

§3
Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume:
a) za pobyt v mesiacoch september – jún
13 EUR
b) za pobyt v mesiacoch júl – august
15 EUR
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný
zástupca dieťaťa neuhrádza za dieťa1:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 2,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po písomnom
požiadaní na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa 3:
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,
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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.
4. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 4 v hotovosti.
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou
školského klubu detí
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
Obcou Istebné na sumu 4,50 EUR/ mesiac za každé dieťa navštevujúce školský klub detí.
2. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
§5
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou
centra voľného času
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného
Obcou Istebné na sumu 2 EUR/ mesiac za jeden krúžok za každé dieťa navštevujúce centrum
voľného času. V prípade, že žiak navštevuje viac krúžkov v CVČ, za každý ďalší krúžok sa
stanovuje suma doplatku 1 EUR/ mesiac.
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti.

§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrad v školskej jedálni
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorá poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
a) stravníci od 2 - 6 rokov (dieťa v MŠ denne)
1,45 EUR,
b) stravníci od 6 -11 rokov (žiaci ZŠ obec)
1,15 EUR,
c) stravníci od 11 – 15 rokov (žiaci ZŠ obed)
1,23 EUR,
d) deti v hmotnej núdzi MŠ
0,45 EUR.
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2. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 určuje výšku príspevku na
úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, ktorá poskytuje stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, v sume 7 EUR/ mesiac.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Iným fyzickým
osobám sú súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov a na nákup potravín v sume:
a) zamestnanci
3,53 EUR
b) cudzí stravníci
3,63 EUR
4. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca formou
poštovej poukážky alebo bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 4/2013 zo dňa 13.03.2013.

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce
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Návrh VZN 2/219:
- vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej adrese obce
pred rokovaním dňa:

17 6. 2019

- zvesený pred rokovaním dňa:

....................

Počet pripomienok od FO uplatnených k NÁVRHU VZN :

....................

Počet pripomienok od PO uplatnených k NÁVRHU VZN :

....................

Tento NÁVRH VZN č. 2/2019 bol schválený dňa : .............................. Obecným zastupiteľstvom v Istebnom
uznesením č. ...................................
Toto VZN bolo po schválení vyvesené dňa:

....................

Toto VZN bolo po schválení zvesené dňa:

....................

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa:

....................

ZAPISOVATEĽ obecného zastupiteľstva :
1/ meno, priezvisko, podpis :

.............................................................................................................

OVEROVATEĽ uznesenia obecného zastupiteľstva :
1/ meno, priezvisko, podpis :

.............................................................................................................

2/ meno, priezvisko, podpis :

.............................................................................................................
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