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VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Radava na základe ust. § 6 a § 11 zákona NR SR
č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych predpisov
a v súlade s ust. § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10, § 142 a) zákona
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 znení neskorších predpisov prijalo toto všeobecne záväzné nariadenie:
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Radave,
v Školskom klube detí pri Základnej škole v Radave a
v školskej jedálni pri Materskej škole v obci Radava
Článok 1
Úvodné ustanovenia.
1) Obec Radava je zriaďovateľom materskej školy : Materská škola Radava,
(ďalej len „materská škola“).
2) Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z.Z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) dieťa, ktoré má v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
5) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej
škole za dieťa:
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,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.

Článok 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku v materskej škole
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sú 8,00 € (osem eur) za
jedno dieťa mesačne. Príspevok sa uhrádza vopred do 20 dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
Článok 3
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku v školskom klube detí pri
základnej škole
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 € ( päť eur).
Príspevok sa uhrádza vopred do 20 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je 2. pásmo:
Materská
škola: stravníci
od 2 – 6 rokov
Desiata
0,36 €

Obed

Olovrant

Úhrada spolu

0,85 €

0,24 €

1,45 €

Základná škola:
stravníci od 6 - 11
rokov – I. stupeň Obed
1,15 €

Dospelí
stravníci :
stravníci nad
15 rokov Obed
1,23 €

Režijné náklady

0,57 €

Úhrada spolu
1,15 €

Úhrada spolu

1,80 €

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2. Výška mesačného príspevku na režijné náklady, t.j. na skvalitnenie
technického vybavenia a zariadenia školskej jedálne sa určuje sumou 2,00 €
(dve eurá) pre každého stravníka školskej jedálne mesačne.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Poplatky neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom 245/2008 Z. z.,
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a osobitnými predpismi, v znení
neskorších zmien a doplnkov.
2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Radava.
3) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Radava
dňa 27.06.2019 uznesením č. 4/270619/4.
4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Radava č. 4/2016, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
v školskom klube detí pri základnej škole v Radave a v školskej jedálni
pri materskej škole v obci Radava.
5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

Ing. Marian Chrenko
Starosta obce Radava

