Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 1/2018
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške poplatku za ubytovanie v škole v prírode,

v Základnej škole s Materskou školou v Lazoch pod Makytou
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
(VZN o školskom príspevku)

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 1.3.2018 uznesením č. 2 /2018
Návrh VZN bol vyvesený:
na úradnej tabuli v obci od 14.2.2018 do 1.3.2018
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce od 14.2.2018 do 1.3.2018
zverejnený na internetovej adrese obce od 14.2.2018 do 1.3.2018
Toto VZN bolo vyvesené:
na úradnej tabuli v obci od 9.3.2018 do 25.3.2018
zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od 9.3.2018 do 25.3.2018
zverejnený na internetovej adrese obce od 9.3.2018 do 25.3.2018

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.4.2018

Obecné zastupiteľstvo Lazy pod Makytou podľa § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou (ďalej
len VZN) o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške poplatku za ubytovanie v škole v prírode v Základnej škole
s Materskou školou podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len Školský
zákon).

Čl. 1
Účel VZN
1/ Toto všeobecné záväzné nariadenie 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 školu a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lazy pod Makytou v súlade so Školským zákonom.
2/ Obec Lazy pod Makytou je zriaďovateľom Základnej školy s Materskou školou Lazy pod
Makytou (ďalej len „ZŠsMŠ“) v rámci ktorej sú obcou zriadené ďalšie školské zariadenia:
Školský klub detí Lazy pod Makytou,
Škola v prírode Lazy pod Makytou,
Školská jedáleň Lazy pod Makytou.

Čl. 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 6 €.
2) Príspevok sa podľa § 28 ods. 7 Školského zákona neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca 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.
3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do
pokladne materskej školy alebo poštovou poukážkou.
Čl. 3
Výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ.
2) Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ.

3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v ods. 2 a to so
súhlasom obce a regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov nasledovne:
a) Stravníci od 2 do 6 rokov (dieťa v MŠ denne) :
desiata 0,26 € Obed 0,64 € Olovrant 0,22 € Spolu: 1,12 €
b) Stravníci od 6 do 11 rokov (žiaci 1.- 4. triedy ZŠ – obed)
0,95 €
c) Stravníci od 11 do 15 rokov (žiaci 5.-9. triedy ZŠ – obed)
1,01 €
d) zamestnanci obed:
1,12 € stravné + 1,38 € réžijný poplatok , spolu 2,50 €
e) cudzí stravníci obed:
2,50 €
f) Stravníci školy v prírode:
Strava 5x denne
Materské školy
Základné školy 6 – 11 rokov
Základné školy 11 – 15 rokov
Stravníci od 15 – 18 rokov,
pedagogický dozor

Cena
6,05 €
6,70 €
7,00 €
7,30 €

5) Na základe § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a predloží vedúcej školskej jedálne príslušné doklady, uhrádza zvyšok ceny stravnej
jednotky, ak táto prekročila sumu 1,00 €.
6) Príspevok platí zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti do pokladne školskej jedálne.
Čl. 4
Výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa vo výške 4,00 €.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti do pokladne .
3) Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka po predložení dokladu o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu. Žiadosť sa predkladá riaditeľovi ZŠ s MŠ. Riaditeľ ZŠ s MŠ predkladá žiadosť
bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi spolu so svojim vyjadrením.
4) O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ.

Čl. 5
Škola v prírode
Poplatky za ubytovanie:
Počet nocí
Cena

1 noc

2 noci a viac nocí

7,50 €

5,50 €

Článok 6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2012 v znení jeho doplnku.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2018.

starosta obce
JUDr. Ján Mičic

