Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nižná Kamenica č. 2/2019 o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Kamenica

Na pripomienkovanie v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.08.2022
Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 01.08.2022
Dátum na začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.08.2022
Dátum ukončenie lehoty pripomienkového konania: 14.08.2022
Pripomienky zasielať :
- Písomne na adresu : Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45
- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnej Kamenici , Nižná Kamenica 1, 044 45
- Elektronicky na e-mailovú adresu: obecniznakamenica@netkosice.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 15.08.2022
Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa . . 2022
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa : . .2022
Vyhlásené zverejnením na webovom sídle obce dňa: . .2022
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Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nižná Kamenica č. 2/2019 o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Kamenica

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods.2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods.5 , § 114 ods.6 , § 116 ods.6 , § 140
ods.9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

vydáva

DODATOK č.1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Nižná Kamenica č.2/2019 o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná
Kamenica

Mení sa :
1. Článok 2 „Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole “ nasledovne :
1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške
20,00 EUR / mesiac
2.

Článok 3 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí:
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných
školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou
15,00 EUR / mesiac

3. Článok 4 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni :
3/ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“)
alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška
príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:
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3.finančné pásmo
Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo / prvé
finančné pásmo/
Desiata Obed Olovrant
€
€
€

Spolu
náklady
na nákup
potravín
€

Príspevok
ZZ
na
režijné
náklady
€

Dotácia
na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom
€

Platba ZZ
za 1/deň
/réžia
a doplatok
na nákup
potravín/
€

MŠ
denná
/stravník – dieťa
MŠ/
MŠ
denná
/stravník – dieťa
MŠ, rok pred
plnením povinnej
školskej
dochádzky
ZŠ
stravník – žiak
prvého stupňa ZŠ

0,38

0,90

0,26

1,54

2,00/
mesiac

0

1,54

0,38

0,90

0,26

1,54

2,00/
mesiac

1,20

1,54

1,21

2,00/
mesiac

0

1,21

1,21

5/ Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín1 a skutočnú výšku
režijných nákladov.
3.finančné pásmo
ukazovateľ

Zamestnanci

Náklady na nákup
potravín na jedno
jedlo
1,41

Režijné náklady na
jedno jedlo

Celkom náklady na
jedno jedlo

1,5/obed

2,95

4. Ostatné ustanovenia Všeobecného nariadenia č.2/2019 ostávajú nezmenené a v platnosti.
5. Tento Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 schválenému dňa X.X.2022 bol vyvesený na úradnej tabuli
obce na pripomienkovanie občanom dňa 01.08.2022 a bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Nižnej Kamenici uznesením číslo ............ zo dňa.................. a nadobúda účinnosť 15-tym
dňom od vyhlásenia.

V Nižnej Kamenici, dňa 01.08.2022
....................................................
Miroslav Líška, v.r.
starosta obce
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