OBEC BRZOTÍN, MÁRIÁSSYHO NÁMESTIE 167, 049 51 BRZOTÍN

VZN č. 1/2022
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach

Návrh VZN č. 1/2022 vyvesený dňa:

12.09.2022

Návrh VZN č. 1/2022 zvesený dňa:

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

VZN č. 1/2022 schválené dňa:

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

VZN č. 1/2022 vyhlásené dňa:

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

VZN č. 1/2022 nadobúda účinnosť dňa: ..................

Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ustanoveniami § 28 ods.5, 6 a 7,
§ 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(ďalej len „VZN“).

Článok I
Účel a predmet
1. Obec Brzotín je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Berzehorská 154, 049
51 Brzotín (ďalej sa uvádza „ZŠ s MŠ). Súčasťou ZŠ s MŠ je školský klub detí a školská
jedáleň.
2. Účelom všeobecne záväzného nariadenia je určiť:
- výšku mesačného finančného príspevku:
A/ - na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa,
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa,
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školskej jedálne (ďalej len „príspevok“)
B/ - podmienky, zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku v materskej škole,
školskom klube detí a v školskej jedálni.

Článok II
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca neprispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov na dieťa z dôvodu vysokej nezamestnanosti zákonných zástupcov detí
navštevujúcich materskú školu a zlej finančnej situácii.
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v zmysle § 28 ods. 6 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
a) ktoré navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie ak ide o štátnu školu,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zriaďovateľom, alebo inými závažnými
dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku
d) ktoré pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Článok III
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zákonný zástupca
neprispieva finančné prostriedky na dieťa v školskom roku 2022/2023. Z dôvodu úspešného
sa zapojenia Základnej školy s materskou školou, Berzehorská 154, Brzotín do projektu
„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a v hmotnej núdzi 2 2022/KZSP/201“, kde MŠVVaŠ SR odporúča zriaďovateľom
nevyberanie poplatkov od zákonných zástupcov žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, resp. rodín v hmotnej núdzi, nakoľko sa projektom kompenzujú náklady spojené
na prevádzku školského klubu detí.

Článok IV
Určenie výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov na činnosti školskej jedálne
1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci školy a školských
zariadení.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2
tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
nasledovne:
a) dieťa materskej školy 1,54 EUR/deň (desiata 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant 0,26 €),
b) dieťa I. stupňa základnej školy 1,21 EUR,
c) dieťa II. stupňa základnej školy 1,30 EUR,
d) dieťa materskej školy Kružná 2,50 EUR/deň (desiata 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant 0,26
a režijné náklady 0,96 €).
5. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia a vo výške 3,70 EUR (nákup potravín 1,41 €,
režijné náklady 2,29 €).

6. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza iná
fyzická osoba vo výške 3,70 EUR (nákup potravín 1,41 €, režijné náklady 2,29 €).
7. Príspevok sa uhrádza mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne
ZŠ s MŠ, alebo bezhotovostne na účet ZŠ s MŠ č. IBAN SK 65 0200 0000 0017 8776 1157
vedený vo VÚB, a.s. Rožňava, prípadne poštovou poukážkou na uvedený účet ZŠ s MŠ.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecno záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Brzotín.
2. Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Brzotíne
na svojom zasadnutí dňa ............
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Brzotíne dňa 24.09.2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom..............

V Brzotíne, dňa 12.09.2022

MVDr. Tibor GARAY
starosta obce

