Obecné zastupiteľstvo obce Buglovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2
zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších prepisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114
ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Buglovce
č. 7/2015
o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia
Článok I.
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Článok II.
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5,00 EUR
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo
do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet číslo 7506825001/5600 vedený
v Prima banke Slovensko, a. s. pobočka Levoča, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa
v príslušnom mesiaci.
3) Príspevok 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
Článok III.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálne uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva
SR (príloha č. 1):
a) materská škola (stravníci od 2 – 6 rokov)
desiata ......... 0,26 €
obed ............ 0,64 €
olovrant ....... 0,22 €
Cena potravín hradená rodičom ............. 1,12 €
Režijné náklady hradené obcou .............. 1,35 €

b) deti v hmotnej núdzi - na základe určenia dotácie z ÚPSVaR – schválené vo výške 0,99 €
( z toho najviac 0,35 € na iné jedlo desiata – olovrant).
c) dospelý stravníci (zamestnanci OcÚ a MŠ)
- úhrada zamestnávateľa
1,48 €
- úhrada zamestnávateľa SF 0,22 €
- úhrada zamestnanca
1,00 €
Spolu za obed
2,70 €
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca a zamestnanec
uhrádza bezhotovostným prevodom na účet číslo SK94 5600 0000 7506825001/5600 vedený
v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Levoča alebo poštovou poukážkou do 10. dňa v
príslušnom mesiaci.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Na tomto VZN č. 7/2015 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Buglovciach uznesením č.
4/2015 dňa 19.11.2015 a ruší platnosť VZN č. 1/2011.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2016.

V Buglovciach dňa 19.11.2015
__________________
Vincent Koňak
starosta obce

