Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Šaca uznesením č.
na svojom
rokovaní dňa
2019, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. a/ zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice - Šaca č. 1 /2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení Materskej škole , Mládežnícka č. 2, Košice – Šaca,
ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Košice – Šaca
Článok 1
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – Materskej škole Košice – Šaca,
Mládežnícka ul. č. 2, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Košice – Šaca.
§2
Druhy príspevkov v školskom zariadení
Príspevky v školskom zariadení (materskej škole) upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (v materskej škole)
Článok 2
Príspevky v školskom zariadení – materskej škole
Prvý diel
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
§3
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:
a/ vo veku od 3 do 5 rokov - sumou 12 €,
b/ vo veku od 2 do 3 rokov - sumou 50 €.
2. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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 zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Zriaďovateľ deleguje právomoc na riaditeľa materskej školy, ktorý má právo formou
rozhodnutia rozhodnúť o neuhradení príspevku za dieťa v materskej škole:
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.
Druhý diel
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni – v materskej škole
§4
Školská jedáleň v školskom zariadení – materskej škole poskytuje stravovanie deťom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
§5
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín
v školskej jedálni v materskej škole , v súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je:
Materská
škola
Mládežnícka 2
Košice - Šaca
Stravníci od
2 do 6 rokov

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

Príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
§6
1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi (napr.
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).

§7
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa

2019.

2. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2011 o určení výšky príspevkov v školskom zariadení – materskej škole,
zo dňa 22.09.2011 a dodatok č. 1/2012 k VZN č. 2/2011 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ, Mládežnícka 2, Košice – Šaca,
ktorej zriaďovateľom je MČ Košice - Šaca

Zverejnené: 15 dní pred rokovaním MZ
Vyvesené: 26.08.2019
Účinné: od

V Košiciach – Šaci dňa:

Ing. Daniel P e t r í k
Starosta Mestskej časti Košice - Šaca

