OBEC, 065 32 KAMIENKA, OKR. STARÁ ĽUBOVŇA
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 25/2009

ktorým sa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube
detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamienka

Dátum vyvesenia návrhu VZN:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:

01.12.2009.
18.12.2009

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu
obeckamienka@slnet.sk alebo ústne do zápisnice na OcÚ
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na
pripomienky uplatnené po pätnásťdňovej lehote sa nemusí prihliadať.

Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt

dieťaťa v materskej škole, výška príspevku za pobyt v školskom klube detí a výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí
a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou, Kamienka 113.

DRUHÁ ČASŤ
Výška príspevku

čl. 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kamienka
1. V zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej
obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa sumou najviac 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa a v ŠKD
na jedného žiaka v sume neprevyšujúcej 7,5% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa
podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Kamienka ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole vo výške 7 € .
2. 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 základnej školy s materskou školou doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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 určeného v bode 1 tohto článku
VZN.
Čl. 3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kamienka
Určuje výšku príspevku v ŠKD 3 € na jedno dieťa. Platia tie isté ustanovenia ako v čl. 2 pre
materskú školu, okrem bodu 1 a bodu 2 písm. a.
Čl. 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113
1. V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky.
Obec Kamienka ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou,
Kamienka 113 určuje rozpätie finančného príspevku na stravovanie v súlade s finančnými
pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré
vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.1.2010, v
zmysle
ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č.

245/2008 Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava
podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.
Obec Kamienka ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje
za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:
Kategória
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MŠ

0,27 €

0,59 €

0,20 €

1,06 €

2-6.rokov
ZŠ
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Poplatky realizované platbou šekom:
0,23 € - (poplatky BZ 0,17 € + šek 0,06 €).
Poplatky internet banking - 0,20 €.
Poplatky za pomyje - 0,06 €.

3,25 €

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné
mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,
vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým
stravníkom.
Obec Kamienka ako zriaďovateľ školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou,
Kamienka 113 má v kompetencii upravovať finančnú výšku príspevku na stravovanie podľa
finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových dávok
v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša.
Spoločné ustanovenia
1. Starosta obce Kamienka splnomocňuje riaditeľku Základnej školy s materskou školou,
Kamienka 113 na vydanie rozhodnutia riaditeľa školy, ktorým sa stanoví výška príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku za pobyt v školskom klube detí a výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamienka v zmysle schváleného všeobecného záväzného
nariadenia dňa 18.12.2009, číslo uznesenia 25/2009 .

Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4.1.2010.

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce dňa 18.12.2009.
Vyvesené dňa 1.12.2009.
Sňaté
18.12.2009.
Ing. Mikuláš Mýtnik
starosta obce
Neboli vznesené žiadne návrhy a pripomienky.

