OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČASTEJ
Dňa: 21.2.2019

číslo: 7

Predkladá: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce Častá
Spracovali: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce Častá
Ing. Peter Tatranský, PhD., zástupca starostu

7. Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevkov v školách,
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a
v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti obce Častá
U Z N E S E N I E č. 7-II/OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

schvaľuje
VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá
č. 2/2008 zo dňa 4.9.2008 v znení neskorších zmien a dodatkov o výške príspevkov
v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských účelových
zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá

_______________________________________
Mgr. Robert Lederleitner, v.r.
starosta Obce Častá
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Žiadosť pani riaditeľky
3. Návrh VZN

Vec: Žiadosť o úpravu výšky príspevkov v školských zariadeniach
Týmto sa obraciame na Vás so žiadosťou o úpravu výšky príspevkov v ŠZ od 1.4.2019
nasledovne:
MŠ – výška príspevku 13,00 € - nezmenená/finančne vychádzajú, nie je dôvod
zvyšovať poplatku
ŠKD – výška príspevku 8,00 € - zmena na 13,00 €/mesačne
1. Dôvod: v priebehu minulého školského roka sa navýšil počet detí v ŠKD, a tým
aj počet oddelení v ŠKD z troch na štyri. To spôsobilo, že potrebujeme vybaviť
ďalšiu triedu pomôckami, vytvorilo ďalšie pracovné miesto. Takže máme o jeden
plat vychovávateľky naviac. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je možné použiť na
rôzne účely, ktoré súvisia s jeho prevádzkou, teda zakúpenie pomôcok, nákup
materiálu na činnosť, nákup zariadenia klubu, platy vychovávateliek, úhradu
nákladov na energie atď. Máme potvrdenie od obce, že takto môžeme
postupovať.
ŠJ - dôvodom zvyšovania poplatkov je:
1. Zvyšovanie cien potravín.
2. S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, viď
link: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotnanudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-kstravovacim-navykom-dietata/
3. Prijatie ďalšej pracovnej sily, pretože sa zvýši počet stravníkov v školskej
jedálni z 269 na 371,viď. vyhláška č. 330/ 2009 Z.z., v rozpočte sa s tým
neráta.
4. Plat pomocnej kuchárky vychádza zo súčasných tabuliek odmeňovania
zamestnancov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej
zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má
vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa
splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie
(cca 842 EUR v hrubom(s odvodmi za zamestnávateľa).
5. Zamestnanci školy budú platiť za stravu v piatom finančnom pásme 1,33 EUR
a režijný poplatok 1,50/denne. 55% zo stravného prepláca zamestnávateľ
v rámci sociálnej politiky školy.
- treba zvýšiť režijné poplatky žiakov ZŠ s MŠ mesačne z 2 € na 4 €, centrálne
zvýšiť pásmo na nákup potravín z 3. pásma na 5 pásmo (1,20 EUR štát)
- zvýšiť cenu olovrantov pre I. stupeň z 0,35 € na 0,45€,
- zvýšiť režijné poplatky zamestnancov školy z 1,00 € na 1,50 € denne,
- zvýšiť režijné poplatky cudzích stravníkov z 1,00 € na 1,50 € denne.
V Častej 8. 2. 2019
Adriana Cíferská

Obec Častá

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
(návrh)
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2008 zo dňa
4.9.2008 v znení neskorších zmien a dodatkov

o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá
Obec Častá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtov. pravidlách územ. samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení nesk. predpisov

vydáva
toto VZN č. 2/2019 ako dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008:

1. Menia sa a dopĺňajú ustanovenia prílohy č. 1 k VZN č. 2/2008 nasledovne:
1a) Školský klub detí (ŠKD) - výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v školskom klube detí zriadenej obcou činí mesačne 13,00 EUR.
1b) Školská jedáleň (ŠJ) – na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach
školského stravovania (ŠJ):
- režijný poplatok za žiaka Základnej školy s materskou školou Častá (ZŠ s MŠ)
činí mesačne 4,00 EUR,
- centrálne sa zvyšuje pásmo na nákup potravín z pôvodného 3. pásma na nové
5. pásmo,
- cena olovrantu pre I. stupeň činí 0,45 EUR,
- režijné poplatky zamestnancov školy činia denne 1,50 EUR,
- režijné poplatky cudzích stravníkov činia denne 1,50 EUR.

2. Materská škola (MŠ) - výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou v sume 13,00 EUR/mesačne sa nemení.
3. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2008 zo dňa 4. septembra 2008 v znení VZN č. 3/2010, č.
2/2011, č. 3/2012 a č. 4/2015 ostávajú nezmenené.

Platnosť a účinnosť
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Častej
uznesením číslo: ...................... zo dňa: ....................... a týmto dňom nadobúda platnosť.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2019.

_________________________________________________

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.
starosta obce Častá

Dátum vyvesenia: 07.02.2019 o 08:30
Dátum zvesenia:

