Obecné zastupiteľstvo v Štrbe podľa § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
zmysle zák. č. 245/2008 o výchove v vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Štrba č. 33/2008
O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravuje výška 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“), za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku
v základnej umeleckej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole na území obce takto:
Materská škola Štrba a elokovaná trieda MŠ
Tatranská Štrba
10 €
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa bezhotovostným spôsobom na účet
školy alebo v hotovosti do pokladne školy.
.
3. 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 materskej školy 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
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza na
dieťa,
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom
b/ 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 príspevku.

- 2 Článok 3
Príspevok v Základnej umeleckej škole Štrba
1. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku v Základnej umeleckej škole
Štrba takto:
a/ individuálne vyučovanie
5,50 €
b/ skupinové vyučovanie
4€
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva zákonný
zástupca žiaka alebo dospelá osoba mesačne bezhotovostným spôsobom na účet školy alebo
v hotovosti do pokladne školy.
3. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka
alebo plnoletý žiak predloží písomnú žiadosť zriaďovateľovi školy a doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
4. Úhrada príspevku v ZUŠ:
A) ak dieťa navštevuje 1 alebo 2 odbory, platí v plnej sume 1 alebo 2 odbory,
B) ak dieťa navštevuje viac ako 2 odbory, školné za ďalšie odbory platí nasledovne:
a/ hudobný odbor - 100 % výšky školného
b/ výtvarný odbor - 100 % výšky školného
c/ tanečný odbor - 80 % výšky školného
d/ literárno-dramatický odbor – 30 % výšky školného

Článok 4
Príspevok v Školskom klube detí pri ZŠ Štrba
1. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť Školského klubu detí pri Základnej škole Štrba takto: 3 € /mesačne
2. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD pri ZŠ Štrba prispieva zákonný
zástupca žiaka štvrťročne, t. j. do 20. 9. za I. štvrťrok, do 20. 11. za II. štvrťrok, do 20. 2. na
III. štvrťrok a do 20. 4. na IV. štvrťrok príslušného školského roka bezhotovostným spôsobom
na účet školy alebo v hotovosti do pokladne školy.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
ak zákonný zástupca žiaka predloží
zriaďovateľovi ŠKD písomnú žiadosť a doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Článok 5
Zariadenia školského stravovania

1. Zariadenia školského stravovania v pôsobnosti zriaďovateľa sú:
a/ Školská jedáleň pri Základnej škole Štrba
b/ Školská jedáleň pri Materskej škole Štrba
2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení.
Obec Štrba ako zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných fyzických osôb v školských
jedálňach, za predchádzajúceho súhlasu príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Pod iná fyzická osoba sa rozumie: dôchodcovia, ktorí pracovali v školstve,
ostatní dôchodcovia, osoby pracujúce vo verejnej a štátnej správe, v inej škole (ZUŠ),
v službách v obci Štrba.
3. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia
finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR (1. pásmo) od 1. 9. 2011 takto:
a/ školská jedáleň pri MŠ Štrba (vr. pracoviska v Tatranskej Štrbe)
- stravníci od 2 – 6 rokov
1,05 €
z toho: desiata
0,24€
obed
0,60 €
olovrant
0,21 €
- zamestnanci školy
1,05 €
- cudzí stravníci:
2,43 €
z toho dôchodcovia s dôchodkom do 298,74 €
2,10 €
b/ školská jedáleň pri ZŠ Štrba
- stravníci od 6 – 11 rokov
- stravníci od 11 – 15 rokov
- zamestnanci školy
- cudzí stravníci
z toho dôchodcovia s dôchodkom do 298,74 €

0,88 € - obed
0,95 € - obed
1,05 €
2,43 €
2,10 €

4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne v posledný
týždeň mesiaca predchádzajúceho na mesiac nasledujúci.
Platby sa vykonávajú:
a/ bezhotovostne na účet školského zariadenia
b/ v hotovosti do pokladne školského zariadenia
Ostatné podmienky úhrad stanoví vedúca príslušnej školskej jedálne.

Článok 6
Centrá voľného času
1. Centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú
a rekreačnú činnosť zameranú na rozvoj osobnosti a zlepšenie kvality života u detí, mládeže a ich
rodičov prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej činnosti v záujmových útvaroch vo forme
krúžkov, kurzov, súborov a klubov.
2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
je 0,10 € t.j. 1,20 € za 12 mesiacov, za každú osobu prijatú do CVČ.

3. Termín, spôsob platby príspevku ako aj možnosti jeho odpustenia určí riaditeľ CVČ vo
svojom vnútornom predpise.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení bol
použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
2. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN na území vykonávajú hlavný kontrolór obce
a poverení zamestnanci obce.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štrbe 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
4. VZN č. 33/2008 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 28. 7. 2008 a bolo
vyvesené na úradnej tabuli od 29. 7. do 12. 8. 2008.
5. VZN č. 33/2008 nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2008.
6. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 1/2009, schváleným na Obecnom zastupiteľstve
v Štrbe dňa 26. 10. 2009, uzn. č. 513/2009 s účinnosťou od 1. 10. 2009.
7. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 2/2009, schválenom na Obecnom zastupiteľstve
v Štrbe dňa 7. 12. 2009, uzn. č. 559/2009 s účinnosťou od 1. 1. 2010.
8. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 3/2010, schválenom na Obecnom zastupiteľstve
v Štrbe dňa 31. 5. 2010, uzn. č. 643/2010 s účinnosťou od 1. 9. 2010
9. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 4/2011, schválenom na Obecnom zastupiteľstve
v Štrbe dňa 19. 9. 2011, uzn. č. 108/2011, čl. 5 s účinnosťou od 1. 11. 2011, čl. 6 s účinnosťou od
5. 10. 2011.
10. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 5/2011m schválenom
v Štrbe, dňa 18.6. 2012, uz. 235/2012 s účinnosťou od 1.9. 2012.
11. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 6/2012, schváleným na
10.9. 2012, uz.č. 275/2012 s účinnosťou od 26.9. 2012.
12. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 7/2013, schváleným na
23.9. 2013, uz. č. 421/2013 s účinnosťou od 8.10. 2013.
13. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 8/2013, schváleným na
25.11. 2013, uz. č. 423a.)/2013 s účinnosťou od 1.1. 2014.
14. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 9/2014, schváleným na
10.11. 2014, uz. č. 552 b./2014 s účinnosťou od 1.1.2015.
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