
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lipníky:                     26.07.2011 - 11.08.2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lipníky:                           15.08.2011 – 31.08.2011

     Obec Lipníky na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a ust. § 140 ods. 9 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov    v y d á v a :    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipníky
č. 1/2011

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky 

a 
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Prvá časť
Základné ustanovenia

§ 1
Účel a predmet

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lipníky (ďalej len 
„príspevky v školách a školských zariadeniach“).

§ 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Druhá časť
Príspevky v školách a školských zariadeniach

§ 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa

 v materskej škole

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu   



            výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 Eur
            (t. j. 5,91% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného 
            predpisu 1).

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok sa 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 
(v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
o doplnení niektorých zákonov),

c) ktoré je umiestnené v zariadení 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.

§ 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť

 školského klubu detí

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného 
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2 Eur

            (t. j. 2,37% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného  
             predpisu 1).

2. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ak 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 (v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. 
            o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene o doplnení niektorých zákonov),

§ 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom na čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len 
„príspevok“.

2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov 
            na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov je:
   
           a)
            

   Materská škola     Desiata    Obed   Olovrant    Úhrada spolu
v Eurách

   Stravníci od 2 – 6 
rokov

 0,24 € 0,60 € 0,21 €   1,05



           b)
Základná škola Obed Úhrada v €

Stravníci od 6-11 rokov 0,88 € 0,88
Stravníci – dospelí 1,05 € 1,05

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok v hotovosti 
do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

4. Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť: do 08.00 hod. ráno v príslušný deň.
5. Včas nahlásenú neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci.

Tretia časť
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo obce Lipníky.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 
Lipníky dňa 11.8.2011, uznesením č. 9/2011-2.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2011. 
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2008 vrátane dodatku č. 1 a dodatku č. 2. 

v Lipníkoch 11.8.2011

Jozef Plančár
starosta obce

-----------------------------
1 zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších zmien


