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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronsek
číslo: 3/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len školský zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Hronsek č. 3/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronsek

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
,,zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka:
a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
b) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
vo výdajnej školskej jedálni.

§2
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov za
pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hronsek vo výške 15 € mesačne na
jedno dieťa.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným
prevodom do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na účet obce Hronsek vedený
v Prima banke, a.s. IBAN: SK32 5600 0000 0012 2440 5001 alebo v hotovosti do
pokladne obce.

§3
Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov vo výdajnej
školskej jedálni
1.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 141 ods. 6 školského zákona určuje výšku
príspevku výšku príspevku na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni takto:
Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni
paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 5,00 €.

2.

Príspevok na úhradu režijných nákladov vo výdajnej školskej jedálni uhrádza zákonný
zástupca bezhotovostným prevodom do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na
účet obce Hronsek vedený v Prima banke, a.s. IBAN: SK32 5600 0000 0012 2440 5001
alebo v hotovosti do pokladne obce.

§4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
1.

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 141 ods. 5 školského zákona poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky.

2.

Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v zmysle platného VZN
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Sliač.

§5
Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Hronsek na svojom zasadnutí dňa 25.07.2018 uznesením č. 10/2018.

2.

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. septembra 2018
V Hronseku, 25.07.2018

............................................................
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
Starosta obce
Zverejnené: 26.07.2018
Zvesené: .........................

