Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods.5 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce
č. 2/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce
Tekovské Nemce , ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt
dieťaťa v materskej škole.
§2
Platiteľ príspevku a výška príspevku
V súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne na jedno dieťa sumou 211,-Sk = 7, 0039 EUR. ( konverzný kurz
l EUR=30,1260 Sk)
§3
Oslobodenie od platenia príspevku
Príspevok sa neuhrádza na dieťa:
a, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
e, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola
prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi,
uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.
§4
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 16.07.2008 do 31.07.2008
VZN schválené uznesením OZ č. 26/2008 dňa 01.08.2008
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od: 04.08.2008 – 18.08.2008
Toto VZN nadobúda účinnosť : 01.09. 2008
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

Obec Tekovské Nemce podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce
č. 3/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce
Tekovské Nemce , ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt žiaka
v školskom klube detí.
§2
Platiteľ príspevku a výška príspevku
V súlade s § 114 ods. 6 až 8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri ZŠ mesačne
sumou vo výške 50,- Sk = 1,6596 EUR ( konverzný kurz l EUR=30,1260 Sk)
§3
Oslobodenie od platenia príspevku
Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku .
§4
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 16.07.2008 do 31.07.2008
VZN schválené uznesením OZ č. 26/2008 dňa 01.08.2008
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od: 04.08.2008 – 18.08.2008
Toto VZN nadobúda účinnosť : 01.09. 2008

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanoveniami § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods.6 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce
č. 4/2008
o výške poplatkov v školskej jedálni
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce
Tekovské Nemce , ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka a ostatných stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo v školskej jedálni.
§2
Výška príspevku
V súlade s § 140 ods. 9 a 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa určuje výška nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka a ostatných stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni nasledovne:
( konverzný kurz l EUR=30,1260 Sk)

Materská škola
( stravníci od 2-6 rokov)

Základná škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Úhrada
v Sk

Úhrada
v EUR

7

17

6

30

30,-

1,00

25

25,-

0,83

27

27,-

0,83

30

30,-

1,00

Obed

(stravníci od 6-11 rokov)

25
Základná škola

Obed

(stravníci od 11-15 rokov)

27
Ostatní stravníci

Obed
30

§3
Výška príspevku za deti v hmotnej núdzi a pod úrovňou životného minima a výška
dotácie
Výška čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka ,
ktorí sú v hmotnej núdzi alebo pod úrovňou životného minima sa určuje nasledovne :
( konverzný kurz l EUR=30,1260 Sk)

Materská škola
( stravníci od 2-6 rokov)

Desiata
Obed
Olovrant

Výška
Nákladov
na jedno
jedlo

Príspevok rodiča

Dotácia
z Úradu práce

7
17
6

Sk
1,1,6,-

EUR
0,03
0,03
0,21

Sk
6,16,-

EUR
0,20
0,53
-

25

2,-

0,07

23,-

0,76

27

2,-

0,07

25,-

0,83

Základná škola
(stravníci od 6-11 rokov)

Základná škola
(stravníci od 11-15 rokov)

§4
Všeobecné ustanovenia
Ostatné náležitosti týkajúce sa spôsobu platenia stravného, výdaja obedov, odhlasovania
obedov, vyúčtovania preplatkov, správania sa stravníkov , dozoru v školskej jedálni určí
riaditeľ školy po dohode s vedúcou školskej jedálne v prevádzkovom poriadku školskej
jedálne.
§5
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 16.07.2008 do 31.07.2008
VZN schválené uznesením OZ č. 26/2008 dňa 01.08.2008
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od: 04.08.2008 – 18.08.2008
Toto VZN nadobúda účinnosť : 01.09. 2008
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

Obec Tekovské Nemce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 20
ods.2,písm. a, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce
č. 1/2009
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Tekovských Nemciach
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce
Tekovské Nemce , ktorá rozhoduje o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Tekovských Nemciach .
§2
Určenie miesta a času zápisu
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach v súlade s § 20 ods. 2 písm. a, zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov určuje termín a miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Tekovských Nemciach nasledovne:
- každoročne druhú stredu v mesiaci február v čase od 13.00 hod. v budove Základnej
školy s materskou školou v Tekovských Nemciach.
§3
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 09.01.2009 do 23.01.2009
VZN schválené uznesením OZ č. ............ dňa 11.02.2009
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od: 12.02.2009
Toto VZN nadobúda účinnosť : ........................
Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

VZN vyvesené od 12.01.2009 do 26.01.2009 pripomienky k návrhu VZN môže fyzická
a právnická osoba uplatniť do 22.01.2009 písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad
v Tekovských Nemciach , alebo elektronicky na e-mail: tnemce@stonline.sk

