
OBEC  ČECHYNCE

     Obec Čechynce v súlade s ustanoveniami §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods.9, § 28 ods. 6, § 114 ods. 7 zákona
245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v  y  d  á  v  a

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

č. 1/2010

o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na
čiastočnú úhradu  materskej školy a  školského klubu detí

Článok I

Úvodné ustanovenie

§ 1

Zariadenie školského stravovania

Náklady  na  nákup  potravín  na  jedno  odobraté  jedlo  podľa  vekových  kategórií
stravníkov a príspevkov zákonného  zástupcu dieťaťa  a žiaka  vo  výške  nákladov na  nákup
potravín s účinnosťou od 1. 1. 2010.

MŠ denné         Desiata    Obed      Olovrant    Spolu     Úhrada €      
(stravníci od 2-6 rokov)         0,23          0,57          0,20            1,-                      1,-                   

ZŠ    Obed    Spolu      Úhrada €  
(stravníci od 6-11 rokov)      0,83     0,83                    0,83        

ZŠ    Obed    Spolu     Úhrada €  
(stravníci od 15-18/19 rokov)       1,-                  1,-                     1,-        

Výroba  jedál  a nápojov  pre  dospelých  stravníkov  sa  zabezpečuje  podľa  vekovej
kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.



§ 2

Materská škola

Podľa  § 28 ods.  6  školského  zákona  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  zriadenej
obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Obec
Čechynce určuje pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok pre
zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 3,50 € .

§ 3

Školský klub detí

Podľa  §  114  ods.  7  školského  zákona  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených
s činnosťou  školského  klubu  detí  zriadeného  obcou  prispieva  zákonný  zástupca  žiaka
mesačne  sumou najviac  15% sumy životného  minima  pe jedno  nezaopatrené  dieťa.  Obec
Čechynce  stanovuje  pre  školský  klub  detí  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  výšku
mesačného poplatku pre zákonného zástupcu žiaka v sume 2,- € .

Článok II

Záverečné ustanovenie

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Čechynce  sa  na  tomto všeobecne  záväznom nariadení
o stanovení  výšky  príspevku  za  stravovanie  v školskej  jedálni, mesačnom  príspevku  na
čiastočnú úhradu  materskej školy a  školského klubu detí uznieslo dňa  11. 12. 2009.

Všeobecné  záväzné  nariadenie  nadobúda  právoplatnosť  15.  dňom po  vyvesení  na
úradnej tabuli obecného úradu.

Toto všeobecné záväzné nariadenie ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2009
o stanovení  výšky príspevku  za  stravovanie  v školskej  jedálni,  mesačnom  príspevku  na
čiastočnú úhradu  materskej školy a  školského klubu detí. 

                                                                                                        Vendelín Száraz
                                                                                                   starosta Obce Čechynce

Vyvesené: 14. 12. 2009                        
Zvesené:   29. 12. 2009                           
Nadobúda účinnosť:  1. 1. 2010                                 


