Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: VZN -2/2009

OBEC KOKŠOV-BAKŠA
v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR, s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č.245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Kokšov- Bakša
č. 2/2009
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských
zariadeniach zriadených obcou Kokšov - Bakša.
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Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie
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Schválené všeobecne záväzné nariadenia
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Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

24.11.2009
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Cyril Hudák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Kokšov - Bakša podľa § 11 ods. 4 písm. d. zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len VZN ).
Časť I.
§1
Účel a predmet.
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku v školskej jedálni.
2. Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.
3. Obec Kokšov – Bakša je zriaďovateľom:
a) škôl – Materská škola Kokšov – Bakša
- Základná škola Kokšov – Bakša
b) školských účelových zariadení – Školská jedáleň pri MŠ
Časť II.
§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
(1)
Zriaďovateľ materskej školy v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje
výšku mesačného príspevku na čiastočnú náhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
Materskej škole Kokšov - Bakša v sume
6,70 €
vopred vždy do 15 dňa mesiaca..
(2)
Táto suma v súlade s § 28, ods.6. školského zákona neprevyšuje 15 % sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.
(3)
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, za pobyt dieťaťa v materskej škole
zákonný zástupca dieťaťa zo zákona 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 zákona 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.
(4)
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po
písomnom požiadaní na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :
a. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b. 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.

(5)
Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ materskej školy v súlade s týmto
nariadením.
§3
Výška príspevku v školskej jedálni.
(1)
Obec Kokšov - Bakša v súlade s ustanovením § 141, ods. 5 až 7 školského zákona určuje
výšku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Materskej škole Kokšov - Bakša,
ktorej je zriaďovateľom. takto:
a. pre dieťa Materskej školy
...............................................................1,00 € /deň,
ktorého zákonný zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
b. pre dieťa Materskej školy
.......................................................0,16 € /deň,
za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov), ak sumu vo výške 0,84 € uhradí za dieťa štát prostredníctvom svojej
organizácie.
c. pre dospelých stravníkov....................................................................................1,00 €/deň.
d. pre dieťa Základnej školy

1. stupeň...............................................0,83 €/deň,

ktorého zákonný zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
b. pre dieťa Základnej školy
1.stupeň ...............................................0,03 €/deň,
za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa zák. č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov), ak sumu vo výške 0,80 € uhradí za dieťa štát prostredníctvom svojej
organizácie.

(2)
Rozhodnutie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a finančné pásma určujúce rozpätie
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku
režijných nákladov pre zamestnancov školy alebo školských zariadení a iných dospelých
osôb, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľ Základnej školy Kokšov - Bakša
a Materskej školy Kokšov - Bakša na obvyklom mieste v priestoroch škôl v súlade s týmto
nariadením a vnútornými predpismi.
(3)
Úhrada príspevku je vopred vždy do 15 dňa mesiaca.

Časť III.
§4
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
(1)
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v budove
Základnej školy v obci Kokšov – Bakša.
(2)
Čas zápisu sa určuje od 13,00 do 16,00 hodiny.
Časť IV.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia.
(1)
Obecné zastupiteľstvo obce Kokšov - Bakša sa uznieslo na tomto nariadení dňa 24.11.2009.
(2)
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2010.
(3)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa končí účinnosť VZN obce č.5/2008.
V Kokšov - Bakši, dňa: 14.10.2009

Cyril Hudák v.r.
starosta obce

