Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebostovo
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Trebostovo
č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Trebostovo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku v školskej jedálni.
2.
a)
b)
-

Obec Trebostovo je zriaďovateľom:
škôl – Materská škola, Trebostovo 5, 038 41 Trebostovo
školských účelových zariadení
Školská jedáleň pri Materskej škole, Trebostovo 5, 038 41 Trebostovo

a) Suma vychádzajúca v desatinných číslach sa zaokrúhli podľa matematických pravidiel
€ na dve desatinné miesta.
Článok 2
Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materských školách uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne takto:
1. Za celodenný pobyt sumou vo výške 15 % aktuálnej sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
2. Za poldenný pobyt sumou vo výške 8,5 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona 601/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Článok 3
Výška príspevku v školskej jedálni
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských
jedálňach uvedených v článku 1 ods. 3 písm. c) v nadväznosti na Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008
určuje sa takto:
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole
a/1) s celodenných pobytom
13,80,- €
a/2) s poldenným pobytom
7,82,- €
b) Hodnota stravného lístka pre dospelých stravníkov zamestnaných v školách
a školských zariadeniach uvedených v článku 1 ods. 3. je 3,00 € z čoho
55 % hradí zamestnávateľ
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
Vyvesené na pripomienkovanie: 8.9.2014
Zvesené:
22.9.2014
Schválené:
22.9.2014
Vyvesené:
23.9.2014
Zvesené:
9.10.2014

Ivan Trimaj
starosta obce

