Obecné zastupiteľstvo obce Bíňa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140
zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Bíňa
a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole

Čl. l
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri materskej škole.
2) Toto nariadenie ďalej určuje miesto a zápis detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.
3) Pre účely tohto nariadenia sú školami základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským Bíňa a školskými zariadeniami školský klub deti, materská škola, školská
jedáleň pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bíňa.
Čl. 2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov mesačne 5,00 €.
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a/
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c/
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
d/
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
e/
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 dieťaťa
pomernú časť určeného príspevku.
3) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Čl. 3
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 2,00 €.
2) Riaditeľka základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa os. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľku školy
a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi.
3) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Čl. 4
Školská jedáleň
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy
a školských zariadení.
2) Stravníkmi v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení.
3) Školská jedáleň neposkytuje stravovanie iným fyzickým osobám ako sú uvedené
v bode 2 tohto článku.
4) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade
s finančnými pásmami určenými Ministerstva školstva SR bez úhrady režijných
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov ( príloha č. 1 - 3. pásmo) vždy dopredu za
nasledujúci mesiac.
Zariadenie
MŠ
Stravníci
od 2-6
rokov
ZŠ
Stravníci
od 6-11
rokov
Dospelý
stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Finančná
norma

Príspevok
zamestnávateľa

Príspevok
zák.zást.
dieťaťa

Príspevok
dosp.
stravníka

0,27 €

0,63 €

0,23 €

1,13 €

-

1,13 €

-

-

0,96 €

-

0,96 €

-

0,96 €

-

2,80 €

1,54 €

-

1,26 €

-

2,80 €
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5) Úhrada príspevku dospelého stravníka je v sume 45% ceny jedla, nakoľko
zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume 55% ceny jedla podľa Zákonníka
práce § 152 ods. 3.
6) Podmienky úhrady príspevku:
a) V hotovosti do pokladne školského zariadenia.
b) V školskej jedálni pri ZŠ a tak isto aj v školskej jedálni pri MŠ dohlásiť resp.
prihlásiť na stravu je nutné v konkrétny deň ráno do 8.00 hod.
c) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri
chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
d) Ak sa strava odhlási v stanovenom termíne, zníži sa o sumu zaplatenú za počet
odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
e) Termín na úhradu stravy je vždy dopredu na nasledujúci mesiac a to najneskôr
20-ty deň v mesiaci, ak pripadne 20-ty deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni. V
septembri sa uhrádza na dva mesiace dopredu to znamená, že na september
a október príslušného roka.

Čl. 5
Základná škola
- určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
1) Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského
roka v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Termín určí
riaditeľka základnej školy.
2) Miesto konania je budova Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Bíňa.
3) Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
 meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných
zástupcov
4) V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu
do 332,00 Eur.
Čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolu na dodržaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce Bíňa.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
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1) Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na školský zákon o štátnej
správe a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a na
vykonávacie predpisy vydané na ich základe.
2) Toto VZN obce Bíňa bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bíni dňa
13.06.2011 číslo, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 14.06.2011 a zvesené dňa
30.06.2011.
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2011

Bc. Č á k v á r i o v á Eva
starostka obce
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