Obec Beniakovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a
§ 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
ďalej len „školský zákon“.

Všeobecné záväzné nariadenie obce Beniakovce
č. 3/2014
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Beniakovce.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1) Obecné zastupiteľstvo v Beniakovciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na školský zákon
zavádza s účinnosťou
od 01. 01. 2015 príspevky zákonných zástupcov za pobyt
v školách a školských zariadeniach ako i za stravu.
2)Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých
zriaďovateľom je obec Beniakovce:
A) Školy

a) Materská škola

B)Zariadenia školského stravovania
3)

a) Školská jedáleň

príspevok je poplatok zákonného zástupcu,

a) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
b) na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov.
4) Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v Materskej škole sa
určuje na mesiac a školský rok. Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni
neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 1.9. do
30.6. školského roka, pri materských školách od 1.9. do 30.6.
5) Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku
sa postupuje nasledovne: počet prihlásených dní na stravu * sadzba príspevku.

§2
VÝŠKA PRÍSPEVKU V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
1) V zmysle § 28 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou:
7 EUR / mesiac
2)

Príspevok sa neuhrádza za
a) dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní. Uvedené musí zákonný zástupca v zmysle § 28 ods. /8/
písmeno a) školského zákona preukázať.
b) dobu v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka Materskej školy
(pre Materské školy obvykle za mesiac júl a august).
c) ostatné v zmysle § 28 ods. /7/ školského zákona.
§3
VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1) Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach môže
Školská jedáleň pri Materskej škole v Beniakovciach poskytovať stravu deťom,
a zamestnancom škôl a školských zariadení.
2) Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových
dávok.
3) Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j.: zamestnanca školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beniakovce je zhodná s normou žiaka strednej školy (15 18/19 rokov). Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
4) V zmysle § 140 školského zákona prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR v rámci Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórii stravníkov.

a) deti materskej školy
- obed, olovrant
- desiata
SPOLU na úhradu

0,89 €
0,30 €
1,19 €/1deň(=desiata, obed, olovrant)

b Obec zabezpečuje pre deti v hmotnej núdzi dotáciu zÚradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, ďalej len „UPSVAR“.
V prípade priznania dotácie na stravu uhrádza:
Rodič dieťaťa MŠ – rozdiel ceny stravného podľa § 4) a) tohto VZN a
dotácie z ÚPSVaR.
Dotácia z ÚPSVaR –podľa rozhodnutia ÚPSVaR o schválenej výške dotácie

5) V zmysle § 140 školského zákona prispieva dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín a réžie:

a) zamestnanec školskej jedálne
cena obedu
príspevok zamestnávateľa 55 %
príspevok zo soc. fondu
zamestnanec dopláca

2,42 €/obed
1,23 €/obed
0,20 €/obed
0,99 €/obed

b) zamestnanec MŠ, ZŠ a zamestnanec obecného úradu
cena obedu
2,42 €/obed
príspevok zamestnávateľa 55%
1,23 €/obed
príspevok zo soc. fondu
0,20 €/obed
zamestnanec dopláca
0,99 €/obed
§4
PLATENIE PRÍSPEVKU
1)Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou je zákonný zástupca
povinný uhradiť príslušnej Materskej škole vopred a to do 25. dňa v kalendárnom
mesiaci.
2)Platenie príspevku za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca, dospelý za seba vždy prvý
deň nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa strava uhrádza. Platbu prijíma vedúca Školskej
jedálne v hotovosti.
§ 5
Záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa Všeobecne záväzne nariadenie obce Beniakovce č. 1/2011 zo dňa
24.02.2011.
2) Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Beniakovce nadobúda účinnosť dňom
01. 01. 2015.

Ing. Miroslav Halás
starosta obce
Návrh na pripomienkovanie bol :
vyvesený dňa : 30.09.2014
zvesený dňa : 24.10.2014
Po schválení obecným zastupiteľstvom bolo :
vyvesené dňa : 27.10.2014
zvesené dňa : 14.11.2014

