OBEC BOJNÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2016

o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bojná

VZN č. 5/2016 vyvesené na úradnej tabuli v obci Bojná dňa: 13.6.2016
VZN č. 5/2016 schválené dňa: 29.6.2016
VZN č. 5/2016 vyhlásené dňa : 30.6.2016
VZN č. 5/2016 nadobúda účinnosť dňa: 15.7.2016

Obecné zastupiteľstvo v Bojnej v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona číslo 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie obce Bojná
č. 5/2016
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bojná

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bojná.
§2
Školy a školské zariadenia
1) Obce Bojná je zriaďovateľom nasledovných škôl a školských zariadení:
a) materskej školy v Bojnej
b) základnej školy v Bojnej
c) školského klubu detí pri základnej škole v Bojnej
d) školskej jedálne pri základnej škole v Bojnej.

Druhá časť
Materská škola
§3
Príspevok za pobyt v materskej škole
1) Výška príspevku za pobyt jedného dieťaťa v materskej škole je 10,- EUR mesačne. Tento
príspevok sa uhrádza vopred najneskôr dvadsiateho kalendárneho dňa v mesiaci.
2) Príspevok za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok a menej 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
d) ktoré je narodené po 1.septembri príslušného roka teda ešte nedovŕšilo šesť rokov
života, jeho zákonný zástupca požiadal materskú školu o predčasné zaškolenie, dieťa je
prijaté do prvého ročníka základnej školy a zároveň školské zariadenie výchovnej
prevencie a poradenstva odporučilo predčasné zaškolenie, pričom rozhodujúci je dátum
prijatia a odporučenia.
3) Príspevok za pobyt v materskej škole sa uhrádza v pomernej časti za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich

kalendárnych

dní

z dôvodu

choroby

alebo

rodinných

dôvodov,

preukázateľným spôsobom – úhradou v polovičnej sumy 5,- € mesačne
b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v určitej časti
kalendárneho mesiaca kedy nie je prevádzka materskej školy prerušená - úhradou
v polovičnej sumy 5,- € mesačne

d) ktoré je narodené po 1.septembri príslušného roka teda ešte nedovŕšilo šesť rokov
života, jeho zákonný zástupca požiadal materskú školu o predčasné zaškolenie, dieťa je
prijaté do prvého ročníka základnej školy a zároveň školské zariadenie výchovnej
prevencie a poradenstva odporučilo predčasné zaškolenie, pričom strávi v materskej škole
len určitý počet dní, ktorý je nižší ako počet dní príslušného kalendárneho mesiaca.

§4
Odvolanie voči rozhodnutiam riaditeľky materskej školy
1) Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho materskú školu je vo veciach rozhodnutí, ktoré
vydala riaditeľka materskej školy, napríklad rozhodnutie o prijatí dieťaťa, o neprijatí dieťaťa,
o dĺžke adaptačného pobytu, o dĺžke diagnostického pobytu, o prerušení dochádzky, o
predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa, oprávnený odvolať sa voči takýmto rozhodnutiam,
a to vo forme písomného odvolania doručeného odvolaciemu orgánu, ktorým je starosta obce
Bojná, na adresu Obecného úradu v Bojnej.

Tretia časť
Školský klub detí
§5
Príspevok za pobyt v školskom klube detí
1) Výška príspevku za pobyt jedného dieťaťa v školskom klube detí je 5,- EUR mesačne.
Tento príspevok sa uhrádza najneskôr do desiateho kalendárneho dňa mesiaca, za ktorý sa
príspevok hradí.
2) Príspevok za pobyt jedného dieťaťa v školskom klube detí sa neuhrádza ak zákonný
zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

núdzi

Štvrtá časť
Školská jedáleň
§6
Príspevok na stravovanie v školskej jedálni
1) Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni je stanovená podľa vekových kategórií
stravníkov.
a) stravník navštevujúci materskú školu
- výška príspevku za jednu desiatu:

0,28 EUR

- výška príspevku za jeden obed:

0,68 EUR

- výška príspevku za jeden olovrant:

0,23 EUR

b) stravník navštevujúci 1. až 4. ročník základnej školy
- výška príspevku za jednu desiatu:

0,40 EUR

- výška príspevku za jeden obed:

1,01 EUR

c) stravník navštevujúci 5. až 9. ročník základnej školy
- výška príspevku za jednu desiatu:

0,40 EUR

- výška príspevku za jeden obed:

1,09 EUR

d) dospelý stravník
- výška príspevku za jeden obed:

2,15 EUR

2) Príspevky na stravovanie v školskej jedálni sú stravníci alebo ich zákonný zástupcovia
povinný uhrádzať súhrnne za mesiac, a to na účet školskej jedálne vedený v banke.
3) Výška príspevku od obce Bojná na stravovanie v školskej jedálni za každé dieťa, ktoré je
stravníkom v školskej jedálni a zároveň má trvalý pobyt na území obce Bojná je vo výške
0,20 EUR.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia
§6
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce
Bojná o učení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach č. 4/2011, a to dňom
nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) V prípadoch neupravených týmto všeobecne záväzným nariadením sa bude postupovať
podľa školského zákona, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona
o financovaní škôl a školských zariadení, ako aj podľa vykonávacích predpisov vydaných na
základe uvedených zákonov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bojná bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Bojnej dňa 29.6.2016 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

V Bojnej, 30.6.2016

Mgr. Jozef Stankovský PhD., v.r.
starosta obce

