OBEC M O J M Í R O V C E

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mojmírovce
číslo 01/2019
o výške mesačného príspevku:
 na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole,
 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí a
 na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Mojmírovce.

__________________________________________________________________________
Zverejnené na úradnej tabuli od 29.júla 2019 do 15. augusta 2019
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 139/10/2019, dňa 15.08.2019
Vyvesené na úradnej tabuli od 16.08.2019 do 31.08.2019
Účinnosť od 1. septembra 2019

Obec Mojmírovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6 a § 140 ods.10
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce č. 01/2019
o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Mojmírovce.

Článok 1
Základné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle § 11 ods.4 písm. e)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 369/1990
Zb.“) v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 245/2008 Zb.“) stanoviť
výšku príspevkov:

1) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za jedno dieťa.
2) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole.
3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského klubu
detí.
4) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni
podľa vekových kategórií stravníkov.

Článok 2
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa za pobyt v
materskej škole

1) V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa sumou 12,00 Eur.

2) Tento príspevok sa uhrádza v mesiaci september do 15. dňa príslušného mesiaca a za ostatné mesiace
do 20. dňa, ktorý predchádza mesiacu za ktorý je realizovaná úhrada školného.
Úhradu príspevku možno realizovať naraz za celý školský rok, za časť kalendárneho roka (september –
december a január - jún), alebo mesačne, dvojmesačne prípadne trojmesačne a to spôsobom:
a) zadaním príkazu v banke na určený účet školy,
b) hotovostnou platbou triednej učiteľke.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa (§ 28, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.):
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 1),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa (obec) za dieťa (§ 28,
ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.):
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
(odhláška),
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.

5) Zriaďovateľ oprávňuje riaditeľa Materskej školy na vydávanie rozhodnutia podľa čl.2 ods. 3 a ods.
4, tohto VZN.

Článok 3
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v
základnej umeleckej škole

1) Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v nadväznosti
na § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Mojmírovce (ďalej len príspevok) s účinnosťou
od 1. septembra 2019 nasledovne:

a) v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore (ďalej len HO):
 prípravné štúdium: • 3,00 EUR

 základné štúdium I., II. stupeň a ŠPD - vek do 25 rokov: • 6,00 EUR
 základné štúdium I.,II. stupeň a ŠPD – štúdium druhého predmetu tej istej formy vyučovania •
40,00 EUR
 základné štúdium I., II. stupeň a ŠPD - vek nad 25 rokov: • 60,00 EUR
b) v skupinovom vyučovaní v hudobnom odbore (HO), literárno-dramatickom odbore (LDO) a
výtvarnom odbore (VO):
 prípravné štúdium: • 3,00 EUR
 základné štúdium I. a II. stupeň a ŠPD – vek do 25 rokov: • 4,00EUR
 základné štúdium I.,II. stupeň a ŠPD – štúdium v druhom odbore tej istej formy vyučovania •
15,00 EUR
 základné štúdium I. a II. stupeň a ŠPD – vek nad 25 rokov: • 30,00 EUR

2) Tento príspevok sa uhrádza v mesiaci september do 15. dňa príslušného mesiaca a za ostatné mesiace
do 20. dňa, ktorý predchádza mesiacu za ktorý je realizovaná úhrada školného. Úhradu príspevku
možno realizovať naraz za celý školský rok, za časť kalendárneho roka (september – december a
január - jún), alebo mesačne, dvojmesačne prípadne trojmesačne a to spôsobom:
a) poštovou poukážkou,
b) zadaním príkazu v banke na určený účet školy,
c) v odôvodnených prípadoch hotovostným vkladom do pokladne školy.
3) Zriaďovateľ oprávňuje riaditeľa základnej umeleckej školy rozhodnúť o možnosti zníženia alebo
odpustenia príspevku určeného v ods. 1 písmeno a) až c) tohto VZN, ak plnoletý žiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad riaditeľovi školy o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu1). Zároveň je riaditeľ povinný informovať zriaďovateľa školy so stručným odôvodnením do
60 dní od vydania rozhodnutia o znížení alebo odpustení príspevku.

4) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok podľa ods.2 tohto VZN, môže riaditeľ
školy rozhodnúť o jeho predčasnom ukončení štúdia na škole v zmysle § 50 ods. 1 písmeno b) zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa nevracia.

6) Príspevok sa vráti:
a) ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne,
b) ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne a plnoletý
žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada formou žiadosti o
navrátenie príspevku.

7) Preplatok z úhrady príspevku sa vráti ak o to plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
písomne požiada formou žiadosti o navrátenie preplatku.

8) Vrátenie príspevku a preplatku v zmysle článku 3, bodu 6) a 7) tohto VZN sa zrealizuje plnoletému
žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka spôsobom:
a) prevodom z účtu školy na účet žiadateľa,
b) v odôvodnených prípadoch v hotovosti cez pokladňu školy.

Článok 4
Stanovenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí

1) V zmysle § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí určený vo výške 6,00 € mesačne.

2) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza okrem mesiaca september, v ktorom sa
príspevok uhrádza do 15. septembra.

3) Ak zákonný zástupca nezaplatí príspevok v určenom termíne, žiak nebude môcť v nasledujúcom
mesiaci navštevovať školský klub detí.

4) Obec, zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
uvedeného v bode 1 tohto článku podľa § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu2).

Článok 5
Stanovenie výšky príspevku za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni
podľa vekových kategórií stravníkov

1) V zmysle § 140 ods. 9, 10, 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevok na čiastočnú úhradu

nákladov za poskytnutie stravovania deťom a žiakom v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov2) v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky je určený nasledovne (s účinnosťou od 1.9.2019):

a) základná škola – 1 obed: 1. – 4. ročník: 1,15€
5. – 9. ročník: 1,23€
zamestnanci: 1,33€
b) materská škola – 1 desiata: 0,36€
1 obed: 0,85€
1 olovrant: 0,24€
c) cudzí stravníci: 2,63€ (vrátane režijného nákladu 1,30€)

2) V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľ školskej
jedálne a výdajnej školskej jedálne (obec) určil, že zákonný zástupca neprispieva na úhradu režijných
nákladov školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.
3) V mesiaci september 2019 zaplatí zákonný zástupca finančnú zábezpeku vo výške 25,- € na
dieťa, ktorá bude čerpaná len v tom prípade, ak zabudne svoje dieťa odhlásiť z dotovaného
obeda a u žiakov 5. – 9. ročníka bude mesačne odpočítaný doplatok za obedy v priemernej
výške 0,60 eur. (dotácia na 1 obed bude poskytovaná vo výške 1,20, obed je vo výške 1,23). Po
vyčerpaní finančnej zábezpeky musí zákonný zástupca po výzve vedúcou ŠJ uhradiť novú
zábezpeku do 3 dní, v opačnom prípade nemôže čerpať dieťa, žiak dotáciu t. j. nebude môcť
navštevovať školskú jedáleň.
4) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza okrem mesiaca september, v ktorom sa
príspevok uhrádza do 15. septembra.
5) Ak zákonný zástupca nepredloží doklad o zaplatení príspevku v určenom termíne, dieťa, žiak,
zamestnanec, cudzí stravník nebude môcť v nasledujúcom mesiaci navštevovať školskú jedáleň.
6) Obec, zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.
10, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1). To neplatí, ak ide
o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu 3).
7) Výška zníženého príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie
stravovania deťom a žiakom je určená nasledovne:


materská škola – 1 celodenná strava: 0,25 €

Článok 6
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
• starostom poverení zamestnanci obce,
• hlavný kontrolór obce,
• poslanci obecného zastupiteľstva.

Článok 7
Záverečné ustanovenie

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce č. 01/2019 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Mojmírovce bolo schválené na 10.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Mojmírovciach dňa 15. augusta 2019 a nadobúda účinnosť od 1. septembra. 2019.

2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Mojmírovce č. 5/2016 schválený uznesením OZ č. 257/21/2016 dňa 29. 06 2016 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojmírovce.

Mgr. Martin P A L K A,
starosta obce
________________________________________________________________________
1) Zákon č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
2) s odvolaním sa na „Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019“
vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
3) §4, ods. 4, pism. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a
o zmene o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

