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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír
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- zverejnený na webovom sídle obce dňa:
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:

20.12.2021
20.12.2021
20.12.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane) 30.12.2021
Doručenie pripomienok (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
…………… 2021
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Kazimíri dňa
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pod č.: 1/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Kazimíri na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2022 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Kazimír (nariadenie o určení výšky príspevku v škole a školskom
zariadení)
§ 1 Predmet úpravy
Týmto nariadením sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť
školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§ 2 Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole
1. Vzdelávanie v materskej školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kazimír
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa sumou: 5,- €.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke 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.
5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za 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 dochádzalo 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 určeného
príspevku.
§ 3 Výška a podmienky platenia príspevku na činnosti školského klubu deti
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou: 5,- €

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka
o tom písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
§ 4 Výška a podmienky platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni
1. Školská jedáleň 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.
2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
Materská škola

1. finančné pásmo

stravníci od 2 – 6 rokov

1,54 €

zamestnanci

1,41 €

dôchodcovia

2,30 €

Iné fyzické osoby

4,50 €

Základná škola

1. finančné pásmo

stravníci od 6 – 11 rokov

1,21 €

zamestnanci

1,41 €

dôchodcovia

2,30 €

iné fyzické osoby

4,50 €
§ 5 Záverečné ustanovenia

1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitnými
predpismi.
§6
1. Obecné zastupiteľstvo vo Kazimíri schválilo toto všeobecné záväzné nariadenie dňa
......................2022 uznesením č. ....../2022.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od .........2022.
4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2019 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kazimír vrátane všetkých dodatkov.
Vo Kazimíri, dňa 20.12.2021
Ing. Tomáš Toma
starosta obce

