Obecné zastupiteľstvo obce Abrahám na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. §
140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a toto

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2022
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školských zariadení na území obce Abrahám
§ 1.
Úvodné ustanovenia
1.) Obec Abrahám je zriaďovateľom:
A) Materskej školy - Abrahám č. 152
B) Školského klubu detí pri Základnej Michala Tareka – Abrahám č. 4 ako súčasť Základnej
školy
C) Zariadenia školského stravovania - školská jedáleň, Abrahám č. 152
2.) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
3.) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase
mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
§2

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú :
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok na činnosť školského klubu deti
c) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni.
§3

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
mesačne na jedno dieťa sumou 15,-

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 materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
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 pomernú časť určeného príspevku.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí
1.) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka
mesačne sumou: 2,35 €, ak dieťa navštevuje školský klub menej ako 2 hodiny denne.
2.) zákonný zástupca prispieva na žiaka mesačne sumou 7 € , ak dieťa navštevuje školský
klub viac ako 2 hodiny
3.) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza v hotovosti do pokladne
Základnej školy Michala Tareka v Abraháme.Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom
za predchádzajúce tri mesiace, bude žiak zo školského klubu detí vylúčený riaditeľom školy.

§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni
1.) Školské stravovacie zariadenie je zaradené do 2. finančného pásma nákladov na nákup
potravín
2.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva
SR.
a) Materská škola )deti od 2-6 rokov, desiata, obed , olovrant): 1,54 €
b) Základná škola I. stupeň(žiaci od 6-11 rokov- obed ) : 1,21 €
c) Základná škola II. stupeň : 1,30 €
3.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Uvedení
stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín nasledovne:
zamestnanci ( obed ) : 1,41 €
dôchodcovia (obed ) : 1,41 €
Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov – na réžiu vo výške 2,- €/ mesiac.
4.) Termín a spôsob úhrady príspevku : mesačne do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
poštovou poukážkou Školskej jedálne Abrahám.

§ 6
K úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom
klube detí, a za poskytovanie stravy školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy:
1.)zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2.)zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Abrahám .
2.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Abrahám
dňa ...................
3.) Vydaním VZN č. 1/2022 sa ruší VZN č. 1/2015.
4.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2022

V Abraháme dňa ..........................

Ing. Igor Németh
starosta obce

Vyvesené: 24.5.2022

