VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRÁĽOVA LEHOTA č. 3/2019
o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kráľova Lehota
Obec Kráľova Lehota v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp.
vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľova Lehota č. 3/2019 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Kráľova Lehota, na ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) citovaného zákona
uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kráľova Lehota s odvolaním sa na § 28 ods.5, § 49
ods.5 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Čl. l
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý
je povinný uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa na jedno dieťa
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Čl.2
Výška príspevku za pobyt v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Kráľova Lehota zákonný zástupca
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa: 20,00 € za
kalendárny mesiac.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca bezhotovostne na
účet obce Kráľova Lehota číslo účtu: SK08 0200 0000 0000 2622 7342, prípadne
v hotovosti do pokladne obce do 10. dňa v príslušnom mesiaci, na mesiac dopredu.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
4. 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
určeného príspevku.

Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky v 3. finančnom pásme určenom Ministerstvom školstva
nasledovne:
Materská škola
a) stravníci od 2-6 rokov - 1,54 € spolu (desiata - 0,38 €, obed - 0,90 €, olovrant - 0,26 €)
b) dospelí stravníci – 1,41 € - obed.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci a to
prostredníctvom vedúcej školskej jedálne.
3. Pre dospelých stravníkov – zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sa k sume
príspevku uvedeného v bode 1, ods. b) pripočítava suma 0,25 € ako čiastočná úhrada
režijných nákladov.
4. Pre dospelých stravníkov – dôchodcov, cudzích stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej
jedálni, sa k sume príspevku na stravu uvedeného v bode 1, ods. b) pripočítava suma 1,00 €
ako čiastočná úhrada režijných nákladov.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v Čl.1
tohto nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2. VZN č. 3/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kráľova Lehota dňa
27.08.2019.
3. Zmeny a doplnenia tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej Lehote.
4. Dňom nadobudnutia tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 2/2013 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kráľova Lehota.
5. Toto VZN č. 3/2019 obce Kráľova Lehota nadobúda účinnosť 01.10.2019.

V Kráľovej Lehote, dňa 27.08.2019

Vladimír K a p r í n i
starosta obce
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Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.07.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 22.07.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 22.07.2019
Návrh VZN – zvesený z úradnej tabule obce dňa: 16.08.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 16.08.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: VZN – vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.08.2019
– zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 28.08.2019
– zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 28.08.2019
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