Obec Makov podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube
detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárení
a stredisku odbornej praxe, vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 z 1. septembra 2009 o materských
školách, vyhlášky č. 330/2009 zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania
a v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce Makov
č. .../2015
o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov
v Základnej škole s materskou školou, Makov 264
Článok 1
ÚČEL
Účelom tohto VZN je bližšie upraviť podmienky vyberania a použitia príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264 (ďalej ZŠ
s MŠ), vzťahujúcich sa na Školský klub detí pri ZŠ s MŠ v Makove (ďalej len ŠKD),
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ v Makove (ďalej CVČ), elokované pracovisko Materskú
školu (ďalej MŠ), telocvičňu a multifunkčné ihrisko pri telocvični ZŠ.
Článok 2
PLATITEĽ PRÍSPEVKU
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, CVČ a MŠ prispieva
príspevkom rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.
2. Príspevky je možné odpustiť, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy
písomnú žiadosť s dokladom o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nárok na odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré
takúto zmenu odôvodňujú. Zákonný zástupca je pri zániku nároku na odpustenie
príspevku povinný túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy.
3. V prípade neúčasti dieťaťa z akýchkoľvek osobných príčin na činnosti v ŠKD alebo v
CVČ sa uhradený poplatok sa nevracia.
4. Príspevok za využitie telocvične a multifunkčného ihriska uhrádzajú osoby, ktoré
nenavštevujú ZŠ s MŠ v Makove na základe cenníka využívania telocvične
a multifunkčného ihriska.

Článok 3
PRÍSPEVOK V ŠKD
1. Výška príspevku v ŠKD je určená nasledovne:
6 € mesačne za prvé dieťa,
4 € mesačne za každé ďalšie dieťa.
Príspevok do ŠKD sa uhrádza 1 krát za dva mesiace v hotovosti u účtovníčky ZŠ s MŠ
súčasne s príspevkom za stravu:
- na mesiac september
- na mesiac november
- na mesiac január
- na mesiac marec
- na mesiac máj.
2. V prípade odhlásenia dieťaťa z ŠKD potvrdením písomnej žiadosti zákonného
zástupcu o odhlásenie dieťaťa z ŠKD riaditeľom ZŠ s MŠ je možné dieťa odhlásiť len
do konca príslušného školského roka.
Článok 4
PRÍSPEVOK VO VŠJ
1. VŠJ 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. Zákonný zástupca
prispieva i na úhradu režijných nákladov za 1 obed dieťaťa v ZŠ s MŠ.

Stravníci

žiak 1.- 4. roč.
žiak 1.- 4. roč. / hmotná
núdza
žiak 5.- 9. roč.
žiak 5.- 9. roč. / hmotná
núdza

Výška príspevku
na nákup
Typ jedla
potravín
€
Základná škola

Réžia
€

Spolu
€

obed

0,95

0,10

1,05

obed

0

0,10

0,10

obed

1,01

0,10

1,11

obed

0,01

0,10

0,11

Materská škola
dieťa

desiata

0,26

0

0,26

dieťa / hmotná núdza

desiata

0

0

0

dieťa

obed

0,64

0,10

0,74

dieťa / hmotná núdza

obed

0

0,10

0,10

dieťa

olovrant

0,22

0

0,22
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dieťa / hmotná núdza

olovrant

0

0

0

2. Ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu,
postupuje sa podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
3. Pre zamestnancov základnej školy, materskej školy a pre cudzích stravníkov je
stanovený príspevok na úhradu režijných nákladov v sume 1,10 € za 1 obed.

Stravníci
Zamestnanci ZŠ a
MŠ
Externí stravníci

Výška príspevku na
nákup potravín v €

Réžia
€

Spolu
€

obed

1,12

1,10

2,22

obed

1,12

1,10

2,22

Typ jedla

4. Príspevok na stravovanie vyberá účtovníčka ZŠ s MŠ v presne stanovených
termínoch na príslušný kalendárny mesiac a peniaze vkladá na stravovací účet
Zariadenia pre seniorov, ktorý slúži na uhrádzanie došlých faktúr za potraviny.
Článok 5
PRÍSPEVOK V CVČ
1. Výška príspevku v CVČ je určená nasledovne:
Do 1. záujmového útvaru (krúžku) odovzdá žiak vzdelávací poukaz a poplatok
vedúcemu krúžku 0,50 € mesačne v jednej splátke na celý školský rok do 30.09.
príslušného kalendárneho roka, t. j. 5 €.
Do 2. záujmového útvaru (krúžku) zaplatí žiak poplatok vedúcemu krúžku 1 €
mesačne v jednej splátke na celý školský rok do 30.09. príslušného kalendárneho
roka, t. j. 10 €.
Článok 6
PRÍSPEVOK V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je stanovený príspevok vo výške 7 €
za jedno dieťa za kalendárny mesiac.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ 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,
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d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
e) 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.
3. Príspevky sa uhrádzajú vopred spravidla pri platení poplatku za stravu,
najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevky vyberá zástupkyňa riaditeľa
ZŠ s MŠ pre materskú školu na zoznam proti podpisu rodiča a peniaze poukáže na
príjmový účet školy
4. V prípade opakovaného neuhradenia príspevkov môže byť po predchádzajúcom
písomnom upozornení dochádzka dieťaťa do materskej školy ukončená.
Článok 7
POPLATOK ZA VYUŽÍVANIE TELOCVIČNE A MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
1. Poplatok za využívanie telocvične je stanovený vo výške:
3 € vrátane všetkých služieb za každú začatú hodinu – do 15 osôb,
6 € vrátane všetkých služieb za každú začatú hodinu – nad 15 osôb,
2. Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom sa využíva na vykonávanie športovej
činnosti – tenis, badminton, volejbal. V zimnom období - hokej, korčuľovanie.
Cenník využívania multifunkčného ihriska:
a) Deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v obci Makov:
Vstup na ihrisko v čase od 8.00 hod do 22.00 hod bezplatne, pokiaľ na ihrisku nie sú
aktivity školy, resp. ihrisko nie je využité ostatnými platiacimi návštevníkmi.
b) Dospelí nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci Makov:
Poplatok za vstup na ihrisko v čase od 8.00 hod do 22.00 je nasledovný:
- tenis, badminton, volejbal, hokej: 1 €/1 osoba/každá začatá hodina,
- korčuľovanie: 1 €/1 osoba/vstup
c) V čase od 8.00 hod do 16.00 hod majú prednosť deti a mládež do 18 rokov, v čase od
16.00 hod do 22.00 hod majú prednosť dospelí nad 18 rokov.
d) Deti a mládež bez trvalého pobytu v obci Makov:
- poplatok za vstup na ihrisko ako u dospelých podľa bodu b)
e) Dospelí nad 18 rokov bez trvalého pobytu v obci Makov :
Poplatok za vstup na ihrisko v čase od 8.00 hod do 22.00 hod je nasledovný:
- tenis, badminton, volejbal, hokej: 2 €/1 osoba/každá začatá hodina
- korčuľovanie: 2 €/1 osoba/vstup.
f) Mládež – študenti SŠ a VŠ do 25 rokov s trvalým pobytom v obci, občania so
ZŤP, ktorí sa preukážu príslušným preukazom:
50% zľava, t. j. 0,50 €/1 osoba/každá začatá hodina z poplatku podľa článku 7, písm.b)
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g) Poplatok za osvetlenie (platia všetci): 2 €/1 hod/1 skupina
h) Poplatok za zapožičanie:
- tenisových rakiet a loptičiek: 0,80 €/1 pár/1 hod
- futbalovej, basketbalovej, volejbalovej lopty: 0,80 €/1 hod
Pri poškodení - osoba, ktorá si športové potreby zapožičala, uhradí nákupnú cenu po
odpočte amortizácie.
i) Prenájom multifunkčného ihriska pre organizovanú skupinu:
- 6 €/1 hod/skupina.
j) 0,50 € za použitie sprchy/1 osoba.
k) Zamestnanci ZŠ s MŠ a ich rodinní príslušníci (manžel/ka a deti) majú podľa
kolektívnej zmluvy bezplatný vstup do telocvične a na multifunkčné ihrisko pri telocvični.
Zamestnanec a jeho rodinný príslušník si uhradí len poplatok za osvetlenie.
Článok 8
POUŽITIE PRÍSPEVKOV
1. Finančné prostriedky získané z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou ŠKD, CVČ, VŠJ a MŠ sa využívajú na prevádzku a materiálne
zabezpečenie v jednotlivých školských zariadeniach.
2. Finančné prostriedky získané z príspevkov za využívanie telocvične a multifunkčného
ihriska na športovú činnosť sa využívajú na prevádzku a materiálne zabezpečenie
telocvične a multifunkčného ihriska.
Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon
o financovaní škôl a školských zariadení a na vykonávacie predpisy vydané na ich
základe.
2. Toto VZN Obce Makov č.../2015 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu
nákladov v ZŠ s MŠ bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Makove uznesením
č. ..../2015 zo dňa ..........................
3. Týmto sa ruší VZN Obce Makov č. 6/2012 o mesačných príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v Základnej škole Makov, rozp. org. a VZN Obce Makov č. 4/2009
o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole Makov.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .......................................
V Makove, dňa

Martin Pavlík
starosta obce
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