Návrh dodatku č. 2 ku VZN č. 3/2015 bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na
úradnej tabuli obce od 29.11.2018 do
Tento dodatok č. 2 ku VZN č. 3/2015 bol podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesený na
úradnej tabuli obce od ................... do ..................
Dodatok č. 2 ku VZN č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňom .............. (pätnástym dňom od vyvesenia §
6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)

Dodatok č. 2 - Návrh
ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
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

§ 4 Školská jedáleň
1)
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
podľa finančných pásiem. Príspevok sa uhrádza vopred - v príslušnom kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa strava poskytuje.
2)
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) v piatich pásmach.
3)
Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy sú spolu 1,19
Eur - 3. pásmo z finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín platných od 01.09.2011:
a)

Desiata v sume

0,28 Eur

b)

Obed v sume

0,68 Eur

c)

Olovrant v sume

0,23 Eur

Spolu:

1,19 Eur

Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

4)

Zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo

- 3. pásmo z finančných pásiem ministerstva aj režijné náklady:
a) Obed v sume

1,19 Eur ( 3. pásmo) + režijné náklady 1,31 Eur
Spolu:

5)

2,50 Eur

Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo

- 2. pásmo z finančných pásiem ministerstva aj režijné náklady.
a) Obed v sume

1,19 Eur ( 3. pásmo) + režijné náklady 1,31 Eur
Spolu:

2,50 Eur

6)
Zamestnanci a cudzí stravníci príspevok uhrádzajú po skončení kalendárneho
mesiaca, v ktorom sa strava poskytovala, a to podľa počtu skutočne odobratých obedov.
7)
Zamestnanci, cudzí stravníci a zákonný zástupca dieťaťa môžu odhlásiť stravu v
danom dni najneskôr do 7,45 hod. Ak tak nevykonajú, strava bude účtovaná ako odobratá.

Tento dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 bol prerokovaný
a schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľká Čierna dňa 13.12.2018,
uznesením č. .................

Nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 2 ku VZN č. 3/2015 sa ruší ustanovenie §4
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a platí ustanovenie §4 podľa tohto dodatku.
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2015 zostávajú nezmenené.

Veľká Čierna, 29.11.2018

Ján Matejička, starosta obce

