
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vojany 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských 

zariadeniach zriadených Obcou Vojany 

č. 2/2008 

Obecné zastupiteľstvo Obce Vojany v zmysle 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 doplnePJ niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 601 /2003 
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") 

l . Toto VZN určuje : 

Článok l 
Úvodné ustanovenia 

a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) výšku príspevku v školskej jedálni. 

2. Obec Vojany je zriaďovateľom: 
a) Materskej školy Vojany č. 318 
c) Školskej jedáleň Vojany č . 318 

3. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz 
l € = 30,1260 Sk. 

Článok 2 
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov m~terskej školy v prípade, že nerpá trvalý pobyt na území obce sumou l 00,- Sk 
mesačne, t.j . 3,32 €. 

Článok 3 
Výška príspevku v školskej jedálni 

l. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v 
nadväznosti na Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných MS 
SR s účirinost'ou od 1.9.2008 určuje sa takto: 

l Sk € 
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole s celodennýmpobyt_om 30 1,00 
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole s poldenným pobytom 24 0,80 
Zákonný zástupca žiaka I. stupňa základnej školy 25 0,83 
Zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy ! 27 0,90 
Dospelý stravník finančný limit na nákup potravín 30 1,00 

Dospelý stravník prispieva na úhradu režijných nákladov sumou 35,- Sk t.j. l, 16 € 
Hodnota stravného lístka pre dospelých stravníkov zriaďovateľa školského zariadenia 
a zamestnancov školy je 65,-Sk t .j. 2, 16 € ( z čoho 55% - t.j. 35,- Sk, hradí zamestnávateľ a 
45% -t.j . 30,~ Sk hradí stravník). 
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2. Bývalý zamestnanec školy a školského zariadenia finančný limit na nákup potravín 30,0 Sk 
a úhrada stravy 65,0 Sk t.j . 2,16 €. 

3. V prípade odberu stravy Cirkevnou základnou školou zo školskej jedálne bude cena stravy 
vo výške podľa tohto VZN s tým, že vzťah bude zmluvne a legislatívne ošetrený a úhrada 
stravy sa bude odvádzať na účet určený na financovanie stravy. 

' 

Článok 4 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór Obce Vojany. 

Článok S 
Platenie príspevku 

l) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza do lO .dňa v príslušnom 
kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne obecného úradu Vojany. 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín uhrádza stravník resp. 
l 

zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 20. dňa v mesiaci bezhotovostne na stravovací 
účet obce. 

3) Za stravníkov v hmotnej núdzi uhrádza poplatok zriaďovateľ školy a školského zariadenia 
l l • ' 

bezhotovpstným prevodom na základe poskytnutej dotácie. 

Článok 6 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l 

l. Toto všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 
školských Zf1Iiadeniach zrjadených Obcou Vojany schválilo , Obecné zastupiteľstvo vo 
Vojanoch na svojom zasadnutí dňa 09.09.2008 uznesením číslo : 

Vyvesené na pripomienkovanie: 25.08.2008 
Zvesené: 
Pripomienky: 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie opce Vojany nadobúd~ platnosť dňom schválenia 
obecným zastupiteľstvo a účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli Obce Vojany. 

Štefan Czinke 
starosta obce 
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