Všeobecne záväzné nariadenie

Obec KOŠECA

Číslo: VZN – 1/2019

Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2019
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške mesačného príspevku:
- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
-na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
-na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
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16. 7. 2019

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
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Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100,
018 64 Košeca
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Zaslané poslancom na preštudovanie dňa:

16. 7. 2019

Na rokovaní OZ dňa:

........... 2019

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

............ 2019

VZN nadobúda účinnosť dňom: (navrhovaná účinnosť)

01.09.2019

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa ................2019 v súlade
s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov schvaľuje toto

Návrh - V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e č. 1/2019
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole,
o výške mesačného príspevku:
- zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole,
-na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
-na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
- na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu /ďalej len
zákonný zástupca/ navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Košeca.
2. Obec Košeca je zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení:
▪ Základná škola s materskou školou, so sídlom Školská ulica 243/1, Košeca
▪ Základná umelecká škola, so sídlom Školská ulica 243/1, Košeca
▪ Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, so sídlom Školská ulica
243/1, Košeca
▪ Školská jedáleň pri Základnej s Materskej škole, so sídlom Bytovky 490/5, Košeca
Čl. II
Predmet
1. Predmetom tohto VZN je :
1.1 Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
1.2 Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.3 Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí
1.4 Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v
základnej umeleckej škole

1.5 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a
podmienky úhrady v školských jedálňach
Čl. III
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole /ďalej len zápis/.
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
3. Zápis detí v Základnej škole s materskou školou, so sídlom Školská ulica 243/1, Košeca :
- miesto zápisu : budova materskej školy
- termín zápisu : pracovné dni v čase od 1.apríla do 30. apríla bežného roka
- čas zápisu : od 14.00 hod.
4. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje nasledujúce osobné údaje:
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle
zdržiava
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov alebo
adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava
5. 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 výšky
331,50 €.
Čl. IV
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 15 €/mesiac za jedno
dieťa.
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 riaditeľovi Základnej školy s materskou školou
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.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 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.

3.1 V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku v bode 1
tohto článku. Žiadosť na úhradu pomernej časti sa podáva priamo v materskej škole.
K žiadosti je potrebné doložiť preukázateľné doklady /potvrdenie lekára/. Pomernú časť
príspevku určí riaditeľ materskej školy.
3.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostne na príjmový účet školy alebo v hotovosti do pokladne školy.
Čl. V
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 5 €.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostne na príjmový účet základnej školy alebo v hotovosti do pokladne školy.
Čl. VI
Výška príspevku v základnej umeleckej škole
1. Výšku príspevku v základnej umeleckej škole zriaďovateľ určuje nasledovne :
a) Mesačný príspevok v individuálnej forme vyučovania v hudobnom odbore ...... 4 € / žiak,
dospelý
b) Mesačný príspevok v skupinovej forme vyučovania vo výtvarnom odbore ..........4 € / žiak
c) Mesačný príspevok v skupinovej forme vyuč. v literárno – dramatickom odbore ... 4 € /
žiak
d) Prípravka individuálne štúdium ......................................... 3 € /dieťa
e) Prípravka skupinové štúdium ............................................ 3 € / dieťa
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca alebo dospelý mesačne do 20. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet školy.
Čl. VII
Zníženie alebo odpustenie príspevku
1. Príspevok určený v článku IV tohto VZN sa odpúšťa na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že dieťa je zdravotne ťažko
postihnuté.
2. Príspevky určené v článku V ods. 1 a článku VI ods. 1 tohto VZN je možné znížiť alebo
odpustiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka
/ďalej len povinná osoba/ po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3. Žiadosť podľa ods. 1 a 2 tohto článku predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy alebo
riaditeľovi školského zariadenia.
4. O znížení alebo odpustení príspevku rozhodne zriaďovateľ najneskôr do 3 dní odo dňa
doručenia žiadosti.

5. Zriaďovateľ poveruje rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku príslušného riaditeľa
školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Čl. VIII
Výška príspevku v školských jedálňach a podmienky pri poskytnutí stravovania formou
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom

1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a
školských zariadení.
2. Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v
bode 2 tohto článku, a to so súhlasom riaditeľa školy.
4. Školská jedáleň má určený finančný príspevok na stravovanie v súlade s 2. finančným
pásmom vydaným MŠVVaŠ SR na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórii stravníkov nasledovne:
Kategória
stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

MŠ /stravníci 2-6 rokov/

0,36

0,85

0,24

1,45

ZŠ /stravníci 6-11 rokov/

––

1,15

––-

1,15

ZŠ/stravníci 11-15 rokov/

––

1,23

––-

1,23

5. Zriaďovateľ určuje výšku režijných nákladov pre deti materskej školy a žiakov
základnej školy v sume 2,00 € za mesiac v školských stravovacích zariadeniach vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
6. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje od 1. 9.
2019:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ
b) na dieťa navštevujúce ZŠ
c) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima.

7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ
s MŠ alebo vyučovania v ZŠ s MŠ a odobralo stravu.
8. V prípade, že dieťa/žiak má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne
stravovanie, ktoré upravuje ustanovenie§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a takéto
stravovanie nie je možné zabezpečiť prostredníctvom školskej jedálne, zriaďovateľ
vyplatí poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka na účet v banke alebo v hotovosti cez pokladňu.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zriaďovateľovi k vyplateniu predloží aktuálne
lekárske potvrdenie od lekára a potvrdenie zo školskej jedálne, že dieťa/žiak
neodoberá stravu pripravovanú v školskej jedálni.
9. Pre dieťa, ktorému sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa, zákonný zástupca uhrádza rozdiel medzi výškou poskytnutej dotácie
a finančným príspevkom určeným na stravovanie v súlade s 2. finančným pásmom na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov vydaným
MŠVVaŠ SR nasledovne:
- materská škola – 0,25 €
- základná škola – /ročníky 1-4/ – 0 €
- základná škola – /ročníky 5-9/ – 0,03 €.
10. Školské stravovacie zariadenie poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iné fyzické osoby v sume:
Kategória stravníkov

Obed

Dospelí:
-

zamestnanci škôl a školských
zariadení
v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce

-

iné fyzické osoby

1,33 €
1,33€

6. Zriaďovateľ určuje výšku režijných nákladov pre zamestnancov a cudzích stravníkov na 1
obed v sume 1,00 € v školských stravovacích zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
7. Príspevok sa platí mesačne do 25 dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred
bezhotovostne, prípadne platobnou poukážkou na účet školy. Ak platba za stravné nebude
uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná
poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom dňa ....................2019, uznesením č. ......./2019.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 6/2012
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej
umeleckej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školských jedálňach, schválené dňa 13.12.2012, uznesením č. 15/2012 v znení dodatku.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

V Košeci dňa .............2019

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

