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VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci    dňa 13.10.2011 

VZN zvesené  z úradnej tabule     dňa 27.10.2011 

VZN nadobúda účinnosť      dňa 1. 11. 2011 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce  Beckov na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva 

pre obec Beckov 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   OBCE    B E C K O V 

      č.4/2011 

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských 

zariadení v obci BECKOV 

       

Obecné zastupiteľstvo obce Beckov podľa § 11, ods. 4 písm. g, zák.č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení. 

 

§ 1 

 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, výšku mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí , výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, 

výšku príspevku na činnosť  hudobného krúţku a podmienky úhrady pre školský rok 

2011/2012 a bliţšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby neţ rodiča, 

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 

 

 

§ 2 

 

Pôsobnosť 

 
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov,  ktorých dieťa navštevuje 

Materskú školu v Beckove , Základnú školu s materskou školou J.M.Hurbana v Beckove, 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ  J.M.Hurbana V Beckove, hudobný krúţok na základnej škole, 

školskú jedáleň, ktorých zriaďovateľom je obec Beckov. Zároveň sa vzťahuje na dospelých 

stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove. 

 

 

§ 3 

 

Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady 
 

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

    výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou...................  8.00 € 
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2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

  b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi MŠ, ZŠ s MŠ doklad o tom, ţe je  

       poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona  

       č. 599/2003 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. 

 

 3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závaţnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

§ 4 

 

Výška príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,  

termín a spôsob tejto úhrady 
 
1. Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie ţiakom za  čiastočnú úhradu nákladov,  ktoré 

uhrádza zákonný zástupca ţiaka vo výške nákladov na nákup potravín  podľa vekových 

kategórií stravníkov nasledovne:  

 

a) pre dieťa v MŠ :            desiata   ................................................................ 0,26 € 

                                           desiata + obed ..................................................... 0,90 € 

                                           desiata + obed + olovrant ................................... 1,12 € 

 

b) pre dieťa 2 – 6 ročné, desiata, obed, olovrant,........................................     0,07 €  

                                          desiata, obed ........................................................  0,03 € 

                                          obed, olovrant ............................................. .....     0,03 € 

    ak zákonný zástupca o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe  je poberateľom  

    dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  

 
c.) pre dieťa  v ZŠ :            I. stupeň – obed .................................................... 0,95 € 

                                          II. stupeň – obed ..................................................... 1,01 € 

     

d) pre ţiaka ZŠ , obed.............................................................. .........               0,03 €  

    ak zákonný zástupca o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe  je poberateľom  

    dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  

 

2.  Školská jedáleň poskytuje stravovanie  zamestnancom školy  za čiastočnú úhradu  

     nákladov na nákup potravín , - obed   ................................     1,12 € 

 

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom  

    zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za  
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    čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, -  obed  ......... 2,48 € ( 1,12 € + réţia 1,36 €)       

 

4. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho  

     mesiaca zloţenkou na účet ŠJ pri ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove. 
 

 

 

§5 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí 

 
1. Obec BECKOV  v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku 

    mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí takto: 

 

a) sumu 5,00 €  za kaţdé dieťa navštevujúce školský klub detí, okrem detí uvedených v bode 

b, 

b) sumu 1,49 €  za kaţdé dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne poţiada a predloţí   

doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi.  

c) sumu 1,00 € za kaţdé dieťa s obmedzenou dobou návštevy na 1 hodinu denne. 

 

2. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho   

mesiaca v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou J.M.Hurbana         

v Beckove alebo  zloţenkou  na účet Základnej  školy. 
 

 

 

§ 6 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady na činnosť hudobného krúžku 

 
1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje hudobný krúţok prispieva na čiastočnú 

úhradu               výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou  3,50 €. 

2. Termín a spôsob úhrady príspevku – polročne ( sumou 17,50 €) vţdy na začiatku 

príslušného polroka v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou 

J.M.Hurbana v Beckove alebo bankovým prevodom na účet základnej školy. 

 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môţe rozhodnúť o zníţení alebo  

     odpustení  príspevku podľa § 3, § 4 a § 5 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca  

     neplnoletého ţiaka o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky  

     v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003  

     o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

     predpisov. 

 

2.  Ţiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy / školského      

     zariadenia zriaďovateľovi. 
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3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce  Beckov  

    dňa  28.10.2011 uznesením č.118/2011/b 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa  1.11. 2011 

 

5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

   obce  BECKOV. 

 

 

 
V Beckove  dňa  13.10.2011         

     

 

 

 

 

 

 

 

Karol Pavlovič  

 starosta obce 

 

 

 


