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Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka

č.112022
o výške mesačného príspevku na čiastočnú rĺhradu výdavkov školy

a školského zariadenia

obecné zastupitel'stvo obce Marianka na základe ustanovenia $ 6 ods. l zrĺkona SNR
č.369/l990 zb. o obecnom zriadení v znení neskoršÍclr predpisov v spojení s ustanoveniami

$28ods.5.s ll4ods.6a $ l40ods. l0zákonaNRSRč.245/2008z.z.ovýchoveavzdelávanĺ
(školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z' o Štátnej správe v Školstve a Školskej
satnospráve v znení neskorších predpisov. sa uznieslo na tonlto vŠeobecne zĺiväznonl nariadení:

$l
Predmet úpravy

Týnlto všeobecne závtizným nariadenínr (d'alej len ,.VZN") sa určuje výŠka nresačného
prĺspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt diet'at'a v meterskej škole (MŠ), na čiastočnú
ůhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD/ZŠ) a na čiastočnú ťrhradu nĺikladov
v školskej jedálni (Šl) v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Marianka.

$2
Výška prĺspevku v materskej škole

1. Za poby dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú rihradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 Eur.

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

a. ktoré má jeden rok pľed plnením povinnej Školskej dochádzky,
b. ak zákonný zásrupca dieťaťa predloŽí riaditel'ovi materskej školy v Marianke

doklad o tom. Že je poberatelbm dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:

a. ktoré má preľušenú dochádzku do materskej Školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendámych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukŁatelh;ým spôsobom,
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b. ktoré nedochridzalo do materskej školy v čase Školských prłízdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad'ovatel'onr alebo in;imi
závaŽnými dôvodmi: v nýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku.

4. Zákonný zástupca uhnidza príspevok vždy mesačne do l0. dňa v kalendárnom mesiaci
za tento nlesiac. a to na účet obce Marianka. ktoý oznamuje verejne dostupným
spôsobom zákonnému zr{stupcovi samotná Škola.

s3
Výške pr{spevku v školskom klube detí

l. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na
jedného Žiaka sa určuje vo výške l 5 Eur mesačne.

2. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vŽdy mesačne do l0. dňa v kalendárnom mesiaci
za tento mesiac. a to na účet obce Marianka. ktory oznarnuje verejne dostupnýnr
spôsobom zákonnénlu zástupcovi sanrotnĺĺ Škola.

$4
Výška príspevku v školskej jedńlni

1. Školská jedáleň poskytuje na základe prihláŠky na stravovanie deťom a Žiakom
v 3. finančnom pásme na nákup potravín podl'a vekových kategóriĺ stravovanie
nasledovne:

a) stravníci od 2 _ ó rokov /dieťa v MŠ/: l.54 Eur (desiata: 0.38 Eur. obed: 0.90 Eur.
olovrant: 0,26 Eur),

b) stravnĺci od ó _ ll rokov /žiaci ZŠi: l.2l Eur (obed: l.2l Eur).

c) stravníci v lnaterskej škôlke uhrádzajú okrem prĺspevku na nákup potravín najedno
jedlo aj reŽijné náklady vo výške 7,50 Eur/mesiac. ReŽijný príspevok je nevratný.
KaŽdé dieťďŽiak, ktoľý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza reŽ[iný
prÍspevok,

d) stravníci v základnej škole uhrńdzajú okrem príspevku na nákup potravín najedno
jedlo aj reŽijné nĺiklady vo výške 5,00 Eur/nresiac. ReŽijný príspevok je nevratný.
Każdé dieťďŽiak. ktoný odoberie aspoň jeden obed v mesiaci. uhrádza reŽijný
príspevok'

e) príspevok na režijné nĺĺklady uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes.
celiakiou a iným typom diéty. ktorým je umoŽnená donáška hotového jedla do
školskej jedálne a za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.

Ż. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podl'a ods. č. l tohto paragrafu uhnĺdza
za stravníka jeho zákonný zástupca do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
vopred na nasledujúci kalendárny mesiac a to bezhotovostným prevodom alebo
šekovou poukĺĺŽkou na účet školskej jedálne v Marianke, ktorá tento verejne
dostupným spôsobom oznámi zákonnému zástupcovi alebo stravníkovi, a to okrem
zákonného zástupcu. ktorého dieťa navštevuje posledný ročník materskej Školy.
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3. Príspevok za zákonného zástupcu' ktoreho dieťa navštevuje posledný ročník materskej
školy a ktoré sa zúčastnilo výchovnovzdelĺivacej činnosti v materskej škole a zároveň
odobralo stravu. sa uhrádza prostredníctvom dotácie na podporu výchovy
k stravovacĺm návykom dieťaťa.

4. Štotskĺ jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom Školy so súhlasom príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotnícwa. Uvedení stravníci prispievajú na

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške: za,mestnanci školy: l,4l Eur
(obed: 1,41 Eur).

StravnÍci podl'a tohto odseku uhnidzajů náklady vo výške nĺikladov na nákup potravín
do l5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujtici kalendárny mesiac
a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet školskej jedrĺlne

v Marianke, ktorá tento verejne dostupn;ým spôsobom oznámi týlnto stravníkom.

ss
Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne zrłvtizné nariadenie obce Marianka č. 4120l9 o výške
mesačného prĺspevku na čiastočnú ůhradu výdavkov školy a školského zaľiadenia
v znení Dodatku č. l. v znenĺ Dodatku č.2.

s6
Zúverďné ustenovenie

l. Návrh tohto VZN bol zverejnený na ůradnej tabuli a na webovom sídle obce v lehote
uvedenej v $ 6 ods. 3 zĺikona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení. v znení neskoršÍch
predpisov.

2. Toto VZN č,.l12022 bolo schválené obecným zastupitel'stvom v Marianke na zasadnutí
obecného zastupitel'stva dňa l l.04.2022 uznesenĺm č. 202215_l5.

3. Toto VZN č.llŻ0Ż2 nadobúda ričinnosť dňa 0l .09.Ż0Ż2.

lng. Eugen Jeckel
starosta obce Marianka
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