STAROSTA OBCE
v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.13/2008
vydáva
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia obce Tehla č. 1/2008
zo dňa 12.9.2008

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyt
dieťaťa v materskej škole a o príspevku zákonného zástupcu vo výške
nákladov na nákup potravín na stravovanie počas pobytu dieťaťa
v materskej škole ako vyplýva zo zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny
euro v Slovenskej republike od 01.01.2009.
Obecné zastupiteľstvo v Tehle v zmysle § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 28 ods. 5 a § 140 ods.9 a 10 zákona
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len
„školský zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Tehla.
§1
Úvodné ustanovenie
Podľa § 28 ods. 5 školského zákona zriaďovateľ škôl a školských zariadení určí všeobecne
záväzným nariadením výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a podľa § 140 ods.
9 a 10 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
§2
Podmienky a výška príspevkov
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a) Podľa § 28 ods. 5 školského zákona Obecné zastupiteľstvo v Tehle určuje výšku
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne 1,65 €.
b) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
c) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky a za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi
materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ( § 28 ods. 7 školského zákona).
2. Výška príspevku v školskej jedálni
Podľa § 140 ods. 9 a 10 školského zákona Obecné zastupiteľstvo v Tehle určuje výšku
príspevku na krytie nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovne:
Materská škola za jednu desiatu: 0,232 €
Materská škola za jeden obed:
0,564 €
Materská škola za jeden olovrant: 0,199 €
Spolu .......................................... ...0,995 €
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§3
Záverečné ustanovenia
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti z iných
právnych predpisov.
2. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tehle
dňa 12.9.2008.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 1.10.2008.

V Tehle, 30.12.2008

Július Kiss
starosta obce
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