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o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
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Jozef Grman
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Obecné zastupiteľstvo v Kameníne v súlade § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 ustanoveniami § 28, § 49, §114, § 116 a §
140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len školský zákon/ vydáva:

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADNIE OBCE KAMENÍN

Č. 2 / 2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM
JE OBEC KAMENÍN
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Kamenín /ďalej len „príspevky v školách a v školských zariadeniach“/.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a/ príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b/ príspevok na činnosť školského klubu detí,
c/ príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním
v zariadení školského stravovania.
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole mesačne na jedno dieťa:
a/ počas školského roka sumou 5,00 - €
2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa v kalendárnom mesiaci,
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky,

4. 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 z rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
§4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 3,00 €,
2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§5
Úhrada nákladov na nákup potravín v školských jedálňach
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, zamestnanci škôl a školských
zariadení a štátna dotácia poskytnutá na nákup potravín, podľa vekových kategórii stravníkov.
Suma na nákup potravín je určená II. finančným pásmom vydané ministerstvom školstva.
V prípade kapacity (do 200 osôb) zabezpečuje školská jedáleň obed aj cudzím stravníkom
– dôchodcom s trvalým pobytom v Kameníne a zamestnancom iných organizácií, ktorí
poskytujú verejno-prospečné služby občanom obce.
Cudzí stravníci uhrádzajú okrem nákladov na nákup potravín aj časť režijných nákladov
t.j. 1,07 €.
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§6
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť
spôsobom a za podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia vo
svojom vnútornom predpise.
2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach zverejniť
na webovom sídle školy a v priestoroch školy.
3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov/
rodičovské združenie/ informovať o výške príspevkov uhrádzaných
zákonnými zástupcami.
4. V jedálni pri ZŠ vzniknuté rozdiely medzi nižšou stravnou jednotkou a sumou
štátnej dotácie sa v súlade so zákonom využijú na úhradu režijných nákladov a
na skvalitnenie stravy.
5. V jedálni pri ZŠ vzniknuté rozdiely medzi vyššou stravnou jednotkou a sumou
štátnej dotácie v súlade so zákonom uhradí zákonný zástupca na začiatku
školského roka vo forme preddavku v sume 10€.
6. Včas neodhlásené obedy rodičia uhrádzajú v celej výške nákladov na potraviny,
nezávisle od nároku dieťaťa na dotáciu, nakoľko štát neposkytne dotáciu na neodobratý
obed, t.j. v MŠ to činí 1,45 € a v ZŠ 1.- 4. ročníky 1,15 € a 5. – 9. ročníky 1,23€.

§7
Zrušovacie ustanovenie
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 3 /2015 a Všeobecne
záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Kamenín.
§8
Záverečné ustanovenie
1.

Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na školský zákon, zákon o
štátnej správe a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a
na vykonávacie predpisy vydané na ich základe.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín je každému prístupné na obecnom
úrade.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňom 15.
07. 2019.

Jozef Grman
starosta obce

