O B E C DAVI D O V
Davidov 182, 093 03 Vranov nad Topľou
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE
DAVIDOV Č. 20/2016
K VÝŠKE PRÍSPEVKOV ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ALEBO DIEŤAŤA MATERSKEJ ŠKOLY
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLE

Obecné zastupiteľstvo v Davidove v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 6, 114 ods. 6 a 140
ods. 9 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo dňa 29.1.2016 na tomto všeobecne
záväznom nariadení obce k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské
stravovanie a poplatku zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej
školy na čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy alebo materskej školy.
Čl. 1
Účel nariadenia
(1) Nariadením sa určuje výška finančných nákladov na jedno jedlo, na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, zásady pre
zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pre školské
stravovanie.
(2) Nariadením sa určuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so stravovaním detí alebo žiakov.
(3) Nariadením sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej
školy na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.
(4) Nariadením sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
Čl. 2
Finančné náklady na nákup potravín
(1) Na základe finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov, ktoré zverejnilo v zmysle § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Ministerstvo školstva SR, určuje sa výška finančných nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov následovne:
a) deti v materskej škole: 1,12 €
b) žiaci v základnej škole: 0,95 €
c) zamestnanci školy:
1,12 €
d) cudzí stravníci:
1,12 €

Čl. 3
Príspevok zákonného zástupcu na stravovanie
Zákonný zástupca žiaka alebo dieťaťa školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo
výške finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií, bez úhrady režijných
nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov následovne:
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole: 1,12 €
b) zákonný zástupca žiaka základnej školy: 0,95 €
Čl. 4
Príspevok na ŠKD
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu
nákladov na školský klub detí je 2 €.
Čl. 5
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy je 4 €.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Davidov.
2/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonovv v znení neskorších predpisov.
3/ Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.13 k výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka
základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole zo dňa
17.09.2013.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

Davidov 29.01.2016
Ing. Jozef Vaľko
starosta obce

VZN č. 20 K VÝŠKE PRÍSPEVKOV ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ALEBO DIEŤAŤA MATERSKEJ ŠKOLY
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLE
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O B E C DAVI D O V
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Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2016
k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole v Davidove
Obecné zastupiteľstvo v Davidove v zmysle ust. §§ 6, 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení obce k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Davidove.

Čl. 1
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa koná v zmysle § 20 ods. 2
zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Čl.2
1/ Podľa § 20 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky do Základnej školy v Davidove sa uskutoční vždy od 01. apríla do 30. apríla školského roka,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
2/ Deň a čas zápisu určí Obec Davidov a v predstihu ho písomne oznámi riaditeľovi školy a zverejní
ho na verejne prístupnom mieste v škole, na webovom sídle školy a obce a prostredníctvom obecného
rozhlasu.
3/ Riaditeľ Základnej školy v Davidove doručí Obci Davidov zoznam všetkých detí, ktoré boli
zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky do konca apríla kalendárneho roka, v ktorom sa zápis do
prvého ročníka základnej školy uskutočnil.
Čl. 3
1/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Davidov.
2/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3/ Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.17/2014 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Davidov.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

Davidov, 29.01.2016

Ing. Jozef Vaľko
starosta obce
VZN č. 21/2016 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole v Davidove.
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