
Obec 
Kamenec pod Vtá čnikom 

 
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2009 

o stanovení úhrad v oblasti školstva 
 
 Obec Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve   
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní            
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

  
§ 1 

Pobyt die ťaťa v materskej škole 
  

 Obec ako zriaďovateľ Materskej školy Kamenec pod Vtáčnikom určuje výšku 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 6,63 € za dieťa a mesiac. 

  
§ 2 

Stravovanie v jedálni materskej školy 
 

 Obec ako zriaďovateľ Materskej školy Kamenec pod Vtáčnikom určuje výšku úhrady 
zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín na stravné jednotky na 
dieťa a deň: desiata 0,30€, obed 0,66€, olovrant 0,23€, celková úhrada 1,19€. 
 

§ 3 
Stravovanie v jedálni základnej školy 

 
 Obec ako zriaďovateľ Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom určuje výšku úhrady 
zákonného zástupcu žiaka v Školskej jedálni pri Základnej škole Kamenec pod Vtáčnikom 
vo výške nákladov na nákup potravín na stravné jednotky na žiaka a deň: ročníky 1.-4. vo 
výške 0,90€ a ročníky 5.-9. vo výške 0,96€. 
 

§ 4 
Príspevok na činnos ť školského klubu detí 

 
 Obec ako zriaďovateľ určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť školského klubu detí na 1,66 € na mesiac a žiaka. 

 
§ 5 

Zápis žiakov do prvého ro čníka základnej školy 
 

1. Obec Kamenec pod Vtáčnikom ako zriaďovateľ Základnej školy Kamenec pod 
Vtáčnikom stanovuje termín zápisu detí do prvého ročníka základnej školy od 15. 
januára do 15. februára bežného roka.  

2. Presný deň a čas zápisu bude oznámený po dohode s riaditeľom školy zákonným 
a v mieste obvyklým spôsobom.  

  
 
 
 



§6 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Odo dňa platnosti a účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca 

platnosť a účinnosť všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 5/2008 schválené 
dňa 15.04.2009. 

2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným 
zastupiteľstvom dňa 17.09.2009  vyvesené na úradnej tabuli obce:  

 
 
 Dňa: 18.09.2009       Ing. Dušan Ďuriš 
               zástupca starostu obce 

 
   

Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kamenec pod Vtáčnikom: 

 
 

 
 Dňa: 05.10.2009      
 

Ing. Dušan Ďuriš 
              zástupca starostu obce 
 

 


