OBEC KLUKNAVA
Všeobecne záväzné nariadenie
O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kluknava
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Obec Kluknava v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“)
a v súlade s ustanoveniami §28 odsek 5, §114 odsek 6 a §140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „školský zákon“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo 1/2019
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
ZRIADENÝCH OBCOU

Článok 1 Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej aj „ nariadenie ῞) stanovuje :
a ) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu v školskej jedálni

Článok 2 Vymedzenie pôsobnosti
1.

Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kluknava.

2.

Predmet nariadenia sa vzťahuje na materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň.

Článok 3 Výška príspevku
1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa/mesiac 8,00 €
2. Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí na jedno dieťa/mesiac

5,00 €

3. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov a to nákup potravín na jedného stravníka podľa
vekových kategórií stravníkov
a) deti MŠ desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €

1,54 €

b) žiaci ZŠ 1. stupeň

1,21 €

c) žiaci ZŠ 2. stupeň

1,30 €

d) dospelí stravníci

1,41 €

4. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 4 Záverečné ustanovenia
1.

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kluknave na svojom zasadnutí
dňa .................. uznesením č. ...................

2.

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č.
2/2012 zo dňa 24.5.2012 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
vrátane jeho dodatkov.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce Kluknava.

Ing. Štefan Kováč
starosta obce

