Všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2016
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na stravovanie.
Obec Kostolná-Záriečie na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 6 ods. 2. zákona 369/1990 Z.z.. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 28 ods. (5) zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákona č. 597/2003 Z.z. O financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2016 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na stravovanie.

Článok 1
1. Obec Kostolná-Záriečie, ako zriaďovateľ materskej školy v Kostolnej-Záriečí, určuje v zmysle § 28
ods. (5) zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie.
2. Mesačná výška príspevku je určená : 20,- EUR pri celodennej dochádzke
3. Mesačná výška príspevku je určená : 10,- EUR pri poldennej dochádzke

Článok 2
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 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; v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
3. Príspevok v materskej škole sa uhrádza mesačne, vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti do rúk vedúcej pracovníčky materskej školy.

Článok 3
1. Obecná materská škola poskytuje deťom v materskej škole stravovanie – výdaj stravy pripravenej
v školskej kuchyni Základnej školy s materskou školou v Drietome, v rozsahu desiata, obed, olovrant.
2. Dopravu stravy zabezpečuje zriaďovateľ obec Kostolná-Záriečie.
3. Denná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie je určená : 1,- EUR.
4. Príspevok na stravu sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy a
zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť pracovníčke materskej školy v prvý deň neprítomnosti do
8.00 hodiny.

5. Príspevok za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne za predchádzajúci mesiac
bezhotovostne na príslušný účet Základnej školy s materskou školou v Drietome.

Článok 5
1. Zriaďovateľ obecnej materskej školy v Kostolnej-Záriečí uhrádza príspevok na režijné náklady
spojené s prípravou jedál v školskej kuchyni Základnej školy s materskou školou v Drietome.
2. Výška príspevku je učená 1,45 EUR za jednu dennú stravnú jednotku.
3. Zriaďovateľ obecnej materskej školy v Kostolnej-Záriečí uhrádza príspevok mesačne na základe
faktúry bezhotovostne na príslušný účet Základnej školy s materskou školou v Drietome.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Kostolnej-Záriečí.
2. Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej - Záriečí schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
č. 43/2016 na svojom zasadnutí dňa 31.5.2016
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2016 nadobúda účinnosť dňa 16.5.2016
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