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Obecné zastupiteľstvo  v Hrabovci  nad  Laborcom v súlade  s  §  6  zákona č.  369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods.3 písm. a), § 28
ods.5,  § 49 ods.4,  § 114 ods.6,  §116 ods.6 a § 140 ods.9 zákona č.  245/2008 o výchove
a vzdelávaní     vydáva   pre obec Hrabovec nad Laborcom        

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ  NARIADENIE
č. 7 /2016

o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Hrabovec nad Laborcom

§ 1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1) Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom dňa  13.03.2015  podľa § 6  zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že
v nadväznosti  na  zákon č.  245/2008 Z.z.  o výchove  a vzdelávaní  (  ďalej  len „školský
zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z a v á d z a  s účinnosťou   od  1.
apríla 2015 príspevky zákonných zástupcov za pobyt v školách, v školských  výchovno–
vzdelávacích  zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. 

2)Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre tieto školy a školské zariadenia, ktorých
zriaďovateľom je obec Hrabovec nad Laborcom:

.1 Školy:   1. Základná škola s materskou školou Hrabovec nad Laborcom ako  
                        právny subjekt, ktorého súčasťou je:

a) Materská škola Hrabovec nad Laborcom č.41
b) Základná škola Hrabovec nad Laborcom č.41

A) Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia:
                   1. Školský klub detí  č.41

                   

B) Školské účelové zariadenia:
                   1. Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň č. 156                      

                         2. Zariadenie školského stravovania – výdajná školská jedáleň č. 41
                         



§ 2
MIESTO  A     ČAS  ZÁPISU  NA  PLNENIE  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

V     ZÁKLADNEJ  ŠKOLE

1)  V zmysle   §  20  ods.3  písm.  a)  školského  zákona  sa  určuje  miesto  zápisu  na  plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Hrabovci nad Laborcom
v čase od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa  začať  plniť  povinnú  školskú  dochádzku  v budove  Základnej  školy  Hrabovec  nad
Laborcom č.41.

§ 3
VÝŠKA  PRÍSPEVKU  V     MATERSKÝCH  ŠKOLÁCH

1) V zmysle § 28 ods.5 školského zákona sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej
škole Hrabovec nad Laborcom č.41 vo výške  0 € /  mesačne na jedno dieťa.  Všetky
náklady na pobyt dieťaťa v MŠ hradí obec zo svojho rozpočtu.

§ 4
VÝŠKA  PRÍSPEVKU  V     ŠKOLSKOM  KLUBE  DETÍ  

1) V zmysle  §114 ods.6 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov  spojených s činnosťou ŠKD pri  ZŠ s MŠ Hrabovec  nad Laborcom  na 1  žiaka
sumou  0 €/mesiac.  Náklady spojené s činnosťou ŠKD hradí v plnej výške obec zo svojho
rozpočtu.
                                     

§ 5
VÝŠKA  PRÍSPEVKU  V     ŠKOLSKEJ  JEDÁLNI

     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje od 1.4.2015 finančné pásmo č. 3 nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
1) V zmysle §140 ods. 9 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií  stravníkov
v nadväznosti  na  schválené  finančné  pásma  nákladov  na  nákup  potravín  a  odporúčaných
výživových dávok v Zariadení školského stravovania - Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hrabovec
nad Laborcom takto:

a) deti materskej školy
     - desiata 0,28 € / desiata      

  obed               0,68 € / obed
  olovrant                     0,23 € /olovrant

       
- desiata, obed a olovrant 1,19 € / desiata, obed, olovrant
Príspevok dieťaťa sa stanovuje vo výške 1 €, 0,19 € dopláca obec zo svojho rozpočtu.  

       
b) žiaci I. stupňa – obed             1,01 €/obed   

Príspevok žiakov sa stanovuje vo výške 0,88/obed, rozdiel 0,13 € hradí obec.         



2)  V zmysle  §140  ods.9  sa  určuje  výška  príspevku  na  úplnú  úhradu  nákladov  vo  výške
nákladov na nákup potravín  a réžie:

     a)    dospelá osoba /zamestnanec/       1,00 € / obed /0,19 dopláca obec zo svojho rozpočtu/
b) iný cudzí stravník      3,00 €  / obed (z toho je 1,81 € réžia, 1,19 náklady

                                                                          na nákup potravín)

                                                                     
                                                                          
                                                                        § 6

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1. Na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  č.  7/2016  o výške  príspevkov  v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabovec nad Laborcom sa
uznieslo Obecné  zastupiteľstvo obce Hrabovec nad Laborcom dňa  15.12.2016.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Hrabovec  nad  Laborcom  nadobúda
účinnosť 01.01.2017. 

Hrabovec nad Laborcom, 15.12.2016

                                                                                               Ing. Anton Kulan 
                                                                                                  starosta obce
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