Dodatok č.1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rozhanovce č. 3 zo dňa 15. 12. 2016
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Rozhanovce

V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle §28, §114, §140, §141 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
obecné zastupiteľstvo uznieslo na tomto dodatku k všeobecne záväznom nariadení.

Týmto dodatkom sa upravuje: ČL č. 2,3,4,5,6,7,8

Úprava ČL.2 na :
ZŠ s MŠ Rozhanovce
1. Materská škola, ktorá je súčasťou Základnej školy (ďalej len „ Materská škola“ )
podporuje osobný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 €.
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa sa kráti pomerne,
ak dieťa je umiestnené v materskej škole na ½ kalendárneho dňa, resp. sa umiestňuje na
adaptačný pobyt.
3. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne, najneskôr do 15. dňa kalendárneho
mesiaca, alebo aj podľa rozpisu.
- za mesiace 9-12 / september- december/ .......... do 15.10. ........ vo výške 48,- €
- za mesiace 1-3 /január – marec / .........................do 15.2. ......... vo výške 36,- €
- za mesiace 4-6 / apríl- jún / ................................. do 15.5............ vo výške 36,- €
- za 7 mesiac / júl / ............................................ do 15.7....... podľa podmienok otvorenia
škôlky počas prázdnin, uhrádza iba čiastočne.

Uhrádzanie príspevku sa realizuje výlučne iba bezhotovostne:
a) formou bankového prevodu na účet :
VÚB Banka IBAN: SK33 0200 0000 0019 1429 4353
b) poštovou poukážkou
4. Príspevok v materskej škole zákonný zástupca 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, podľa
osobitného predpisu1),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.

5. Ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť
príspevku.
Úprava Čl. 3 na :
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Rozhanovce
1. Školský klub detí zriadený pri ZŠ s MŠ Rozhanovce, (ďalej len „ Školský klub detí“ )
zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť
podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie
a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
2.Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského
klubu detí zriadeného obcou Rozhanovce pri základnej škole prispieva zákonný zástupca
mesačne sumou 7,00 €.
3.Príspevok sa uhrádza podľa rozpisu
za september – december .......... do 15. októbra sumou .....28,-€
január – marec .................... do 15. februára sumou ......21,-€
apríl – jún ............................ do 15. apríla sumou ............21,-€
alebo január – jún ....................... do 15. apríla sumou ........ 42,€
Uhrádzanie príspevku sa realizuje výlučne iba bezhotovostne:
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a) formou bankového prevodu na účet :
VÚB Banka IBAN: SK33 0200 0000 0019 1429 4353
b) poštovou poukážkou

Úprava Čl. 4 na :
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rozhanovce
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rozhanovce, (ďalej len „ 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
odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca neuhrádza režijne náklady.
2. Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a)
Materská škola
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu
stravníci od 2-6 rokov
0,26 €
0,64 €
0,22 €
1,12 €
b)
Základná škola
Obed
stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň
0,95 €
c)
Základná škola
Obed
stravníci od 12-15 rokov – II. stupeň
1,01 €
d)
Stredná škola a dospelí stravníci
Obed
stravníci od 15-18/19 rokov
1,12 €
3. Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva dospelá osoba na úplnú úhradu
nákladov vo výške na nákup potravín a réžie:
a) zamestnanec školského stravovacieho zariadenia
b) zamestnanec materskej školy
c) zamestnanec základnej školy
d) zamestnanec obecného úradu
cena obeda:
2,22 €
príspevok zamestnávateľa min. 55% :
1,22 €
príspevok zo sociálneho fondu :
0,25 €
príspevok zamestnanca :
0,75€
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4. Celková výška stravného pre zamestnanca je 1,12 €. Celková výška réžie je 1,10 €.
Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť
školskej jedálne

5. Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca. V mesiaci september sa vypláca za dva mesiace : september a október
do 15.septembra.
6. Stravné sa môže vyplatiť aj dopredu v predstihu na niekoľko mesiacov vopred jednou
sumou.
7. vypúšťa sa
8. Úhrada stravného na dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením školskej dochádzky a žiaka, ak
žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi sa od 01.01.2019 dotuje
podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.1
9. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom,
zverejneným na verejne prístupnom mieste.
10. Stravné sa uhrádza :
a) Bezhotovostne : formou bankového prevodu na stravovací účet :
IBAN : SK37 0200 0000 0040 0483 2558
b) Poštovou poukážkou – vystavenou ved. školskej jedálne
c) Hotovostne – do príručnej pokladne u vedúcej ŠJ

Úprava Čl. 5 na :
Doplňujúce ustanovenie
Týmto Dodatkom č.1 sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 zo dňa 15.12.2016 o
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rozhanovce
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Úprava Čl. 6 na :
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce
Rozhanovce.
2. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 2)
3. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Rozhanovciach dňa: 31.01.2019 uznesením č. 16/2019
4. Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č.1 k VZN 3/2016 o zmene Názvu školy a
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Rozhanovce, o spôsobe úhrady,
harmonogramu a a zmena účtov.

Úprava Čl. 7 na :
Účinnosť
Tento Dodatok č.1 k VZN 3/2016 nadobúda účinnosť: 15. dňom od schválenia obecným
zastupiteľstvom.

Viktor Gazdačko
starosta

Vyvesené:17.1.2019
Zvesené: 31.01.2019
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č: 16/2019 zo dňa 31. 01. 2019.
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