Obec Čachtice
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2016
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
škôl a školských zariadení v obci Čachtice
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Čachticiach dňa 28.6.2016, uznesením č. 48/2016.
Návrh VZN bol podľa §6 ods.3 Zák.č.369/1990 Zb. zverejnený na úradnej
tabuli obce Čachtice od 25.4.2016 do 28.6.2016.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Čachtice dňa 29.6.2016 a
zvesené dňa 15.7.2016
Účinnosť nadobudlo dňa 15.7.2016

Mgr.Michal Balala
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2016
OBCE ČACHTICE
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
škôl a školských zariadení v obci Čachtice
Obecné zastupiteľstvo obce Čachtice na základe ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4 písm. g
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), ktorým sa dopĺňa
zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov, vydáva pre obec Čachtice toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole (ďalej len MŠ), výšku príspevku v Základnej umeleckej škole (ďalej len
ZUŠ), výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského
klubu detí (ďalej len ŠKD) , výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni (ďalej len ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice a podmienky úhrady a
bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Článok 2
Pôsobnosť
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorých dieťa navštevuje:
- Materskú školu v Čachticiach, Pionierska 348,
- Základnú školu Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach, Pionierska 351,
- Základnú umeleckú školu v Čachticiach, Pionierska 348,
- Školský klub detí pri ZŠ v Čachticiach, Pionierska 351,
- Školskú jedáleň pri ZŠ a MŠ v Čachticiach, Pionierska 351, ktorých zriaďovateľom je Obec
Čachtice. Zároveň sa vzťahuje aj na dospelých žiakov ZUŠ a stravníkov stravujúcich sa
v Školskej jedálni pri ZŠ v Čachticiach.

Článok 3
Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady
1. Obec Čachtice v súlade s ustanovením § 28, ods.5,6 a7 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ
na sumu 7,- € /mesačne.
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza,
v hotovosti do pokladne zriaďovateľa MŠ.

Článok 4
Výška príspevku v Základnej umeleckej škole, termín a spôsob úhrady
1. Obec Čachtice v súlade s ustanovením § 49, ods.4, 5 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:
a) sumu 1,- Euro mesačne za dieťa od 5 – 6 rokov navštevujúce predprípravný ročník
v ZUŠ
b) sumu 2,- Eura mesačne za každého žiaka navštevujúceho prípravný ročník v ZUŠ
c) sumu 4,- Eura mesačne za každého žiaka navštevujúceho hudobný odbor v ZUŠ
d) sumu 3,- Eura mesačne za každého žiaka navštevujúceho výtvarný odbor v ZUŠ
e) sumu 2,50,- Eur mesačne za každého žiaka navštevujúceho literárno-dramatický
odbor v ZUŠ
f) sumu 10,- Eur mesačne za dospelú osobu navštevujúcu individuálne štúdium v ZUŠ
g) sumu 10,-Eur mesačne za dospelú osobu navštevujúcu skupinové štúdium v ZUŠ
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: polročne do 23. decembra a do 23. júna v hotovosti
do pokladne zriaďovateľa ZUŠ.

Článok 5
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí
1. Obec Čachtice v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 a 7 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD :
a) sumu 5,-Eur za každé dieťa navštevujúce ŠKD, okrem detí uvedených v bode b,

b) sumu 2,-Eurá za každé dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi
c) sumu 20,-Eur za každé dieťa navštevujúce letnú družinu v trvaní prvých
3 týždňov v mesiaci júl, bez zabezpečenia stravy
2. Termín a spôsob úhrady príspevku: vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza,
v hotovosti do pokladne ZŠ.

Článok 6
Výška príspevkov v školskej jedálni,
termín a spôsob tejto úhrady
1. Obec Čachtice v súlade s ustanovením § 140, ods. 9,10 a 12 školského zákona určuje
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ/MŠ nasledovne:
a) pre dieťa 2 – 6 ročné - desiata, obed, olovrant ................................... 1,12 Eur
obed ......................................... 0,64 Eur
iné jedlo – desiata ..................................... 0,26 Eur
olovrant ................................... 0,22 Eur
b) pre dieťa 2 – 6 ročné - za olovrant .................................................. 0,13 Eur v prípade,
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) pre dieťa 6 -11 ročné, žiaka I. stupňa ZŠ, obed ...................................... 0,95 Eur
pre dieťa 11 -15 ročné, žiaka II.stupňa ZŠ, obed ....................................... 1,01 Eur
d) pre dieťa 11 -15 ročné, žiaka II.stupňa ZŠ, obed .................................0,01 Eur v prípade
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
2. stravovanie zamestnancov školy za čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín,
obed ............................................ 1,12 Eur
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom

zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za čiastočnú
úhradu nákladov na nákup potravín, obed ........................................... 2,31 €
4. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca zloženkou na účet ŠJ pri ZŠŠST Čachtice na č. IBAN: SK98 5600 0000 0058 3672
5004.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Čachtice
dňa 28.6.2016, uznesením OZ č. 48/2016
2. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.1/2008 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci
Čachtice s príslušnými dodatkami.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Čachtice.
V Čachticiach dňa 29.7.2016

Mgr.Michal Balala
starosta obce

