OBEC ŠUŇAVA
_____________________

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠUŇAVA č.:2/2008
O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Obcou Šuňava a o zápise
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej
školy zriadenej Obcou Šuňava

Schválené: 09.augusta 2008 v Šuňave (Uznesenie č.19/2008 – VZN Obce Šuňava č.2/2008)
Platné: od 09. augusta 2008 ( VZN Obce Šuňava č. 2/2008)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šuňava
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Obcou Šuňava a o zápise
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej
školy zriadenej Obcou Šuňava
č. 2/2008
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva s účinnosťou toto

všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku na činnosťou školského klubu detí,
c) výšku príspevku v školskej jedálni.
2. Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole.
3. Obec Šuňava je zriaďovateľom:
a) školy:
- Základnej školy s materskou školou, SNP 469, Šuňava
b) školských výchovno-vzdelávacích zariadení
- Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, SNP 469, Šuňava
c) školských účelových zariadení
- Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, SNP 469, Šuňava.
4. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.
5. Suma vychádzajúca v desatinných číslach sa zaokrúhli podľa matematických pravidiel
a) Sk na celé čísla,
b) € na dve desatinné miesta .
Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej škole uvedenej v článku 1 ods.3. písm. a) prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne takto:
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za celodenný pobyt dieťaťa sumou vo výške 10 % aktuálnej sumy životného minima
pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
za celodenný pobyt dieťaťa, ktoré žije v rodine, ktorej príjem je pod hranicou
životného minima sumou 4 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Článok 3
Výška príspevku na činnosť školského klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov uvedených v článku
1 ods.3. písm. b) prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne takto:
- sumou vo výške 3,6 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j.
Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 4
Výška príspevku v školskej jedálni
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských
jedálňach uvedených v článku 1 ods. ods.3. písm. c) v náväznosti na Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008
určuje sa takto:
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole
30,0 Sk
1,00 €
b) zákonný zástupca žiaka I. stupňa základnej školy
25,0 Sk
0,83 €
c) zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy
27,0 Sk
0,90 €
d) dospelý stravník
finančný limit na nákup potravín 30,0 Sk
1,00 €
úhrada stravy
66,0 Sk
2,19 €
Hodnota stravného lístka pre dospelých stravníkov zamestnaných v školách
a školských zariadeniach uvedených v článku 1 ods.3. je 66,0 Sk, t.j. 2,19 € z čoho
55% - t.j. 36,0 Sk, čo predstavuje 1,19 €, hradí zamestnávateľ a 45% - t.j. 30,0 Sk,
čo predstavuje 1,00 €, hradí stravník.
e) bývalý zamestnanec školy a školského zariadenia uvedeného v článku 1 ods.3.
finančný limit na nákup potravín 30,0 Sk
1,00 €
úhrada stravy
66,0 Sk
1,56 €
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Článok 5
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Miesto zápisu
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje
v základnej škole uvedenej v článku 1 ods. 3. písm. a).
2. Čas zápisu
Čas zápisu sa určuje od 12,00 do 15,30 hod.
3. Dátum zápisu
Zápis sa uskutočňuje 2 po sebe nasledujúce dni v období od 1.2. do 15.2. v aktuálnom
roku, presný dátum určuje a dá na vedomie riaditeľ školy.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šuňava č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Šuňava a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy
zriadenej Obcou Šuňava schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
09.08.2008 uznesením č.19
2. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šuňava č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Šuňava a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy
zriadenej Obcou Šuňava nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
a účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli Obce Šuňava.

V Šuňave dňa 09.08.2008

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

Stanislav Kubaský
starosta obce
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Doložky :
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa : 25.07.2008

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 10.07.2008

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 26.08.2008

pečiatka

podpis: ............................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa : 27.08.2008

pečiatka

podpis: ............................
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Vyvesené na pripomienkovanie: 25.7.2008
Zvesené: 09.08.2008
Pripomienky: žiadne
Schválené VZN č. 2/2008
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.08.2008
Zvesené z úradnej tabule: 26.08.2008
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K VZN č. 2/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Šuňava a o zápise deti na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základnej školy zriadenej obcou Šuňava neboli vznesené žiadne pripomienky.
V Šuňave, 09.08.2008
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