Všeobecne záväzné nariadenie 3/2011 Obce Slovenská Ľupča,
ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, výška príspevku v Základnej umeleckej škole,
výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Strediska
záujmovej činnosti a Školského klubu detí pri Základnej škole Sama Cambela
a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v Zariadení školského stravovania pri Materskej škole a vo Výdajni jedál pri ZŠ
Sama Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo Obce Slovenská Ľupča, na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa
ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a §
141 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, výška príspev ku v Základnej umeleckej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov Strediska záujmovej činnosti a Školského klubu detí pri Základnej škole
Sama Cambela a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v Zariadení školského stravovania pri Materskej škole a Výdajni jedál pri ZŠ
Sama Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
§1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v
Materskej škole, výšku príspevku v Základnej umeleckej škole, výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Strediska záujmovej činnosti
a Školského klubu detí pri Základnej škole Sama Cambela a výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení školského stravovania
pri Materskej škole a vo Výdajni jedál pri ZŠ Sama Cambela v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
§2
Určenie výšky príspevkov
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Slovenská Ľupča
1) V zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. za pobyt dieťaťa v Materskej škole
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
Materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12 EUR
2) Príspevok v Materskej škole 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 podľa
zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok v Materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do Materskej školy na viac ako 30 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
príspevku určeného v bode 1 tohto článku VZN.
§3
Výška príspevku v Základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
1) V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole zriadenej obcou prispieva
zákonný zástupca na žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima
pre jedno nezaopatrené dieťa a dospelá osoba mesačne sumou najviac 15% sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Obec Slovenská Ľupča, ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy určuje výšku
príspevku za pobyt dieťaťa (dospelého) v Základnej umeleckej škole nasledovne:
a) žiaci / mesačne – individuálne vyučovanie : sumou 5 EUR.
b) žiaci/ mesačne - kolektívne vyučovanie: sumou 3,50 EUR.
c) dospelí / mesačne – individuálne vyučovanie sumou 8 EUR
d) dospelí / mesačne – kolektívne vyučovanie sumou 6 EUR
2) a) Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada
riaditeľa Základnej umeleckej školy o zníženie príspevku 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 zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“),
znižuje sa príspevok v Základnej umeleckej škole podľa bodu 1 písm. a) a b) tohto
VZN o polovicu.
b) Ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada
riaditeľa Základnej umeleckej školy o odpustenie príspevku za určité obdobie
a predloží doklad o tom, že v spomínanom období bol žiak dlhodobo PN, alebo
v zdravotníckom zariadení viac ako 30 kalendárnych dní, tak sa mu príspevok na
toto obdobie odpustí.
3) Riaditeľ Základnej umeleckej školy po preverení dokladov predložených podľa
bodu 2 tohto článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi alebo zákonnému
zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie, alebo odpustenie príspevku v Základnej
umeleckej škole.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole Sama Cambela v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
1) V zmysle § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou Strediska záujmovej činnosti zriadenej obcou prispieva
zákonný zástupca ročne sumou 5 EUR/ krúžok/ žiaka, so splatnosťou k 15. 9
príslušného roku.

2) Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada
vedúceho Strediska záujmovej činnosti o zníženie príspevku a predloží doklad o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa príspevok v stredisku záujmovej
činnosti podľa bodu 1 tohto VZN o polovicu.
3) Vedúci Strediska záujmovej činnosti po preverení dokladov predložených podľa
bodu 2 tohto článku VZN písomne oznámi plnoletému žiakovi alebo zákonnému
zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku v Stredisku záujmovej činnosti.
§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v Zariadení školského stravovania pri Materskej škole a vo Výdajni jedál pri
ZŠ Sama Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ 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.
Obec Slovenská Ľupča,
ako
zriaďovateľ Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole a vo Výdajni jedál
pri ZŠ Sama Cambela určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s
Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR , v zmysle ustanovenia § 140 ods.
10 a ! 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN. Pre
dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 1518/19 ročných.
Obec Slovenská Ľupča, ako zriaďovateľ Zariadenia školského stravovania pri
Materskej škole a vo Výdajni jedál pri ZŠ Sama Cambela určuje finančnú výšku
(sumu) príspevku za stravovanie v Zariadení školského stravovania pri Materskej
škole a vo Výdajni jedál pri ZŠ Sama Cambela nasledovne:
a) deti MŠ / deň sumou 1,26 EUR
b) deti ZŠ – 1. stupeň/ deň sumou 0,90 EUR
c) deti ZŠ – 2. stupeň/ deň sumou 0,96 EUR
Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za
stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v
nasledujúcom mesiaci, vedúca Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole
nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom, alebo dospelým stravníkom. Obec
Slovenská Ľupča, ako zriaďovateľ Zariadenia školského stravovania pri Materskej
škole má v kompetencii upravovať finančnú výšku príspevku na stravovanie podľa
finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných
výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných
potravín podľa spotrebného koša.

§6
Výška mesačného príspevku v Školskom klube detí pri Základnej škole Sama
Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slovenská Ľupča
1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí pri Základnej škole Sama
Cambela v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča nasledovne:
a) žiaci do 13.30 hod / mesačne od 1.9.2011 3 EUR vrátane ranného klubu
b) žiaci do 15.00 hod./ mesačne od 1.9.2011 3,70 EUR vrátane ranného klubu
c) žiaci do 16.30 hod/ mesačne od 1.9.2011 4,50 EUR vrátane ranného klubu
d) žiaci v rannom klube 3 EUR
e) súrodenecká zľava: do 13,30 h. 2 EUR / osoba
po 13.30 h. 3 EUR / osoba
2) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na desatiny
3) Mesačné príspevky sa platia polročne.
§7
Záverečné ustanovenia
1) na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Slovenská Ľupča sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.6. 2011 a bolo
schválené uznesením č. 76 / 2011.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 1.9. 2011
3.) Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Slovenská Ľupča sa ruší VZN
č. 1/2008, 4/2010 a 13/2010.

V Slovenskej Ľupči dňa 22.6.2011
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa 6.6.2011
Zvesené z úradnej tabule pred schválením dňa 21.6.2011
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa 22.6.2011
Zvesené z úradnej tabule po schválení dňa 7.7.2011
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Ing. Miroslav Macák
starosta obce

