Obec Mokrý Háj
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mokrý Háj
č. 3/2017
o určení výšky príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí v MŠ Mokrý
Háj
Schválené dňa: 22.06.2017
Uznesenie č: 88/2017
Spracovala: Ing. Zdenka Karasová

Počet listov: 3

Obec Mokrý Háj na základe § 4 ods. 3 písmeno d) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 28 ods. 5 a § 140
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení vydáva pre Materskú školu
Mokrý Háj
všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí v MŠ zriadenou obcou
Mokrý Háj
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háji v súlade s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje v súlade s platnou právnou
úpravou výšku príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí v MŠ a v školskej jedálni.
§2
Všeobecné ustanovenia
1. Toto VZN sa vydáva pre Materskú školu a Školskú jedáleň v Mokrom Háji, ktorých
zriaďovateľom je obec Mokrý Háj.
2. Dotýka sa rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu
v Mokrom Háji.

1.

§3
Výška príspevku v Materskej škole
V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní za pobyt dieťaťa
v materskej škole zriadenej obcou prispieva rodič alebo zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou:
15,00 €/ mesiac.
1

2.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 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,
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3. Príspevok v materskej škole sa uhrádza za dieťa,
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
 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.
§4
Výška príspevku v školskej jedálni
1. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici a so
súhlasom zriaďovateľa môže školská jedáleň pri Materskej školy v Mokrom Háji
poskytovať stravu deťom, zamestnancom školy a zamestnancom zriaďovateľa.
2. Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových
dávok.
3. Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j. zamestnanca školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Mokrý Háj a zamestnanca zriaďovateľa je zhodná s normou žiaka II. stupňa základnej
školy. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
4. V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva rodič alebo zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
a) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:
desiata

obed

olovrant

spolu

0,26 €

0,64 €

0,22 €

1,12 €

deti materskej školy
b) Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu vo výške režijných nákladov na výrobu, výdaj
jedál a nápojov:
réžia

spolu

0,10 €

0,10 €

deti materskej školy
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c) Dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín + réžia:
Zamestnanci školskej
jedálne, materskej
školy a zriaďovateľa
Iný cudzí stravník

obed

réžia

spolu

1,12 €
1,12 €

0,88 €
0,88 €

2,00 €
2,00 €

5. V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva dospelá osoba na úplnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a réžie:
zamestnanec materskej školy a zamestnanec zriaďovateľa
cena obedu
2,00 €/ obed
príspevok zamestnávateľa
1,16 € obed
zamestnanec dopláca
0,84 €/ obed

§5
Platenie príspevku
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je rodič alebo zákonný
zástupca povinný uhradiť príslušnej materskej škole vopred a to do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci.
2. Platenie príspevku za stravu dieťaťa platí rodič alebo zákonný zástupca a dospelý
stravník za seba do 20-teho v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou
septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 20. 9. na dva
mesiace súčasne t. j. september a október naraz.
3. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom.
Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy
školskej jedálne.
§6
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe alebo
ako porušenie VZN v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Starosta obce môže uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €, ak sa poruší nariadenie obce
podľa § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
§7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN o určení výšky príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí v MŠ
zriadenou obcou Mokrý Háj bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Mokrom Háji
dňa 22.06.2017 č. uznesenia 88/2017 a nadobúda účinnosť 01. septembra 2017.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Mokrý Háj č. 5/2008 o určení výšky príspevkov rodičov a zákonných
zástupcov detí v MŠ Mokrý Háj vrátane všetkých dodatkov.
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3. Podľa tohto nariadenia je povinná postupovať MŠ a školská jedáleň v Mokrom Háji
dňom jeho účinnosti.

V Mokrom Háji, dňa 05.05.2017
Ing. Peter Pobuda
starosta obce

Návrh na pripomienkovanie bol:
vyvesený dňa: 05.05.2017
zvesený dňa: 22.05.2017

Po schválení Obecným zastupiteľstvom bolo VZN:
vyvesené: 23.06.2017
zvesené: 10.07.2017
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