Obec Kamenín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej
rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona
Slovenskej národnej rady číslo 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
číslo 4/2011
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 28 ods. 5 zákona NR SR
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (ďalej zákon) zriaďovateľ škôl a školských zariadení určí
všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, podľa § 140
ods. 9 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
podľa § 114 ods. 6 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí rozhodlo o výške príspevku nasledovne:

§2
Podmienky a výška príspevkov
1) Výška príspevku v materskej škole:
- Podľa § 28 ods. 5 zákona Obecné zastupiteľstvo v Kameníne určuje
výšku príspevku v materskej škole mesačne 5,00 EUR.
-

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

-

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, tak ako je uvedené
v § 28 ods. 7 a ods. 8 v zákone.

2) Výška príspevku v Školskom klube detí :
- Podľa § 114 ods. 6 zákona Obecné zastupiteľstvo v Kameníne určuje výšku
príspevku v školskom klube detí mesačne 3,00 EUR.
- Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
-

Obec Kamenín podľa § 114 ods. 8 zákona môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa odseku 7, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu.

3) Výška príspevku v školských jedálňach:
- Podľa § 140 ods. 10 zákona Obecné zastupiteľstvo v Kameníne určuje výšku
príspevku na krytie nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovne:
Základná škola za jedno odobraté jedlo, ročníky 1–4: 0,83 €
Základná škola za jedno odobraté jedlo, ročníky 5–9: 0,90 €
Základná škola za jedno odobraté jedlo (obed)
pre dospelé osoby – zamestnanci: 30,- Sk/1,00€
Materská škola za jednu desiatu:
0,23 €
Materská škola za jeden obed+olovrant:
0,77 €
Spolu .......................................................... 1,00 €
Materská škola za jedno odobraté jedlo (obed)
pre dospelé osoby – zamestnanci:1,00 €
- Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§3
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č.12/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni.

§4
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Kameníne dňa 25. 3. 2011 uznesením č. 13/2011 nadobúda účinnosť 15-tym dňom
uverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Kameníne .
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín
č. 5 / 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach

Obecné zastupiteľstvo v Kameníne sa uznieslo na tomto nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach sa mení - v súlade s finančnými limitmi na nákup potravín, ktoré boli
aktualizované MŠVVaŠ SR 1. augusta 2011 - takto:
Čl. I.
1 . V § 2 odsek 3 výška príspevkov v školských jedálňach sa mení takto:
- desiata : stravníci od 2 - 6 rokov ...................................................................0,24 €
- obed : stravníci od 2 -6 rokov .......................................................................0,60 €
- olovrant: stravníci od 2-6-rokov ....................................................................0,21 €
- obed: stravníci od 6 -11 rokov........................................................................0,88 €
- obed: stravníci od 11-15 rokov .......................................................................0,95 €
- obed: stravníci od 15-18/19,dospelí stravníci ................................................1,05 €

Čl. II
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
dňa 16. septembra 2011, uznesením č. 43/2011
a nadobudlo účinnosť 15. dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce .

Tibor Dávid
zástupca starostu obce
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