Návrh dodatku č. 2 ku VZN č. 01/2019 bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na
úradnej tabuli obce od 28.06.2020 do ..........
Dodatok č. 2 ku VZN č. 01/2019 bol podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesený na úradnej
tabuli obce od ...............do ............
Dodatok č. 2 ku VZN č. 01/2019 nadobúda účinnosť dňom ..........ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)

Dodatok č. 2 - Návrh
ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2019
obce Veľká Čierna
o mieste a čase zápisu dieťaťa do Materskej školy a o výške príspevku a
spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Čierna

§3
Materská škola

1)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu

výdavkov materskej školy mesačne počas školského roka na jedno dieťa sumou vo výške
15,00 Eur.
2)
Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa sumou 25,00 Eur.
3)
Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci
4)
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa ods. 2 uhrádza zákonný zástupca
do konca mesiaca jún v príslušnom školskom roku
5)

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom

6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi
7) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza
mesačne a je určený na zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy

§4
Školská jedáleň

1)
Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné
finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky určujúcej rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov 2) platné od 01.09.2019.
2)

Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.

2.1
Príspevok zamestnanca a cudzieho stravníka na režijné náklady je stanovený vo
výške 2,09 Eur.
2.2
Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov na prípravu hlavného jedla vo
výške 0,20 Eur uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
3.1 Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je 1,54 Eur - 3.
pásmo z finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky určujúcej rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov 2), v členení:
a)

Desiata

0,38 Eur

b)

Obed

0,90 Eur

c)

Olovrant

0,26 Eur

Spolu:

1,54 Eur

3.2
Zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo - 3.
pásmo z finančných pásiem ministerstva aj režijné náklady:
Obed v sume
Spolu:
3.3

1,41 Eur ( 3. pásmo) + režijné náklady 2,09 Eur
3,50 Eur

Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo –
3. pásmo z finančných pásiem ministerstva aj režijné náklady:

Obed v sume

1,41 Eur ( 3. pásmo) + režijné náklady 2,09 Eur

Spolu:

9)

3,50 Eur

Cudzí stravníci príspevok uhrádzajú vopred do 15. dňa príslušného mesiaca,

v ktorom sa strava poskytuje.

Tento dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2019 bol prerokovaný

Tento Dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2019 bol prerokovaný
a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľká Čierna dňa...../07/2022,
uznesením č. ......../2022.
Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č. 2 ku VZN č. 01/2019 sa ruší Dodatok č. 1 ku
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2019 a platia ustanovenia Dodatku č. 2 ku VZN č.
01/2019.
Ostatné ustanovenia VZN č. 01/2019 zostávajú nezmenené.

Veľká Čierna, 22.06.2022

Ján Matejička, starosta obce
v. r.

1)

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 140 ods. 13, § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
predpisov
3)
§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4) Zákon č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2)

