Obec Streženice

VZN č. 1/2008

NÁVRH
Dodatok č. 9

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Streženice č. 1/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Tento dodatok č.9 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Streženiciach dňa ............ uznesením č..................
Návrh dodatku č.9 bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený
na úradnej tabuli v obci od 11.06.2021 do 28.06.2021
Dodatok č. 9 bol podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený
na úradnej tabuli v obci od 28.06.2021 do 13.07.2021
Ú č i n n o s ť nadobudol dňa 01.09.2021

Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
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Obec Streženice podľa § 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len
„školský zákon“) a na základe vydaných nových 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 od 01. 09. 2021
vydáva
tento Dodatok č. 9 k VZN č.1/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
V článku 3 „ Výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov – Školská jedáleň“
sa mení bod
4 a 6 nasledovne a dopĺňa sa bod 7
4/ Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca:
a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky,
b) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom
dieťa/žiak daného zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo,/*,
c) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup potravín a
spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie,
d) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá.
/* Príspevok je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu
inventára školskej jedálne, na obnovu vybavenia a zariadenia školskej jedálne, na rekonštrukciu,
modernizáciu a údržbu priestorov školskej jedálne.
V súlade s platnými finančnými pásmami vydanými príslušným ministerstvom určuje obec
Streženice výšku 1. pásma príspevku na nákup potravín v školských jedálňach vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:
MŠ – desiata obed olovrant

Stravné

Pôvod. 0,30

0,80

0,23

1,37

Nové 0,46

0,90

0,26

1,54

ZŠ - Pôvod. 1,08
Nové
Dospelý

1,08

Réžia
2,--/mesiac (aj pri jednom odobratom obede)
2,--/mesiac (aj pri jednom odobratom obede)
2,--/mesiac (aj pri jednom odobratom obede)

1,21

1,21

2,--/mesiac (aj pri jednom odobratom obede)

1,26

1,26

1,24/deň spolu 2,--/deň (pôvodne)

1,41

1,41

1,59/deň spolu 3,--/deň (nové)

6/ Stravné spolu s réžiou sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet
konkrétnej školskej jedálne.

7/ Zníženie alebo odpustenie príspevku:
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa
poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
Doplatok do výšky stravného pre deti MŠ, ktorým sa poskytuje dotácia podľa osobitného
predpisu.
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Doložky :
•

Uvedený návrh tohto dodatku č.9 k všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:

dňa : 11.06.2021

•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené Dodatok č.9 k všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule
obce :

dňa : 13.07.2021

•

podpis: .................................

Uvedené dodatok č.9 k všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 28.06.2021

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ....................................

Uvedené dodatok č. 8 k všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 1.9.2021

pečiatka

podpis: ......................................

