Dodatok č. 1
Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce K L I N

č. 25/2016
o
určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
za pobyt v materských školách,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube,
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin

Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2016 zverejnené: 14.08.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2016 zvesené: 30.08.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2016 schválené dňa: 11.08.2017
Uznesením OZ číslo: 150/A/1/2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2016 nadobúda účinnosť dňa 01.09.2017

...........................................
Štefan Peňak
starosta obce

Obec v Kline v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 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

vydáva

Dodatok č. 1
k

Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 25/2016
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klin

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2016 sa mení a dopĺňa v nasledovnom:

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 20,00 Eur, ktorý sa nekráti za
vymeškané dni v mesiaci a platí sa počas trvania školského roka.

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 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,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
2) Prevádzka materskej školy môže byť zabezpečovaná aj počas obdobia prázdnin a to podľa
podmienok určených riaditeľom ZŠ s MŠ.
3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas obdobia prázdnin prispieva zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 20,00 Eur,
ktorý sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci.
4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ s MŠ vnútorným predpisom školy.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni
a Výdajnej školskej jedálni
5) Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo
v sume 1,12 € aj režijné náklady vo výške 1,18 €.
Cudzí stravníci
a zamestnanci
OBED
Obed

Cena potravín hradená
zamestnancom a cudzím
stravníkom
1,12 €

Príspevok na
režijné náklady

Úhrada stravy cudzí stravníci
a zamestnanci spolu

1,18 €

2,30 €

§5
Záverečné ustanovenia

1) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kline
dňa 11.08.2017 uznesením č. 150/A/1/2017.
2) Tento Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2017.

V Kline dňa 14.07.2017

Štefan Peňák
starosta obce

