NÁVRH
DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec
IV. ČASŤ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa bod 1/, 2/ a 3/ mení
nasledovne:
1/Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov
na nákup potravín v sume, ktoré sú uvedené v bode 3a/, 3b/ a v bode 4/.
2/ Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.
3/ Suma na nákup potravín na jedno jedlo pre každé dieťa materskej školy je spolu
1,27 €UR - štvrté pásmo z finančných pásiem ministerstva:
a/ desiata v sume 0,30 EUR
b/ obed
v sume 0,72 EUR
c/ olovrant v sume 0,25 EUR
a) Príspevok na nákup potravín od zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy okrem
dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy /predškoláka/ je v sume 1,27 EUR.
b)/ V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR príspevok
zákonného zástupcu na nákup potravín na dieťa navštevujúce posledný ročník
materskej školy je v sume 0,07 EUR. Nárok na dotáciu v sume 1,20 € má každé dieťa
navštevujúci posledný ročník materskej školy len v prípade, že dieťa sa zúčastní
výchovno-vzdelávacieho procesu!
Ak dieťa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov sa nezúčastní výchovno–vzdelávacieho procesu, je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa svoje dieťa odhlásil do 7.00 hod.,
pretože takéto dieťa stráca nárok na dotáciu a rodič bude musieť zaplatiť plnú sumu 1,27 €!

Záverečné ustanovenia
(1)Návrh tohto Dodatku č.1 k VZN č.2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec schváleného
dňa 02.08.2017 UZNESENÍM č. 331/2017/II, je:

Zverejnený dňa: 21.12.2018
Zvesený dňa : 9.1.2019
Pripomienkovanie k návrhu : do 6.1.2019
Schválený dodatok dňa:
Zverejnený schválený dodatok dňa:

UZNESENÍM č. :

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j.
dňa:

––––––––––––––––––––––––––––––––Zdenka Maršalová - starostka obce

