VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Vechec dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

02.10.2018
17.10.2019

Obecné zastupiteľstvo vo Vechci na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g)
zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140
ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č.
245/2008 Z.z.) v y d á v a pre územie obce Vechec toto všeobecne záväzné
nariadenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 69/2019
o výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské
stravovanie a o výške finančného príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa v materskej škole alebo zákonného zástupcu
žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole a nákladov na činnosti
školského klubu detí

Čl. 1
Účel nariadenia
1. Nariadením sa určuje výška finančných nákladov na nákup potravín potrebných na
výrobu jedla pre stravníkov podľa vekových kategórií, v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky, zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavanie materiálnospotrebných noriem pre školské stravovanie.
2. Nariadením sa určuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a žiaka
základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním detí alebo
žiakov.
3. Nariadením sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
Čl. 2
Finančné náklady na nákup potravín
1. Na základe finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov, ktoré zverejnilo v zmysle § 140 ods. 13 zák. č.
245/2008 Z. z. Ministerstvo školstva SR, určuje sa výška finančných nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne
(finančné pásmo 1.):
a) deti v materskej škole
1,37 € (desiata 0,34€ obed 0,80€,olovrant 0,23€)
b) žiaci v základnej škole
1,08 €
c) zamestnanci škôl
1,26 €
d) cudzí stravníci
1,26 €

Čl. 3
Finančný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
školskej jedálne
Zákonný zástupca žiaka alebo dieťaťa materskej školy v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. uhrádza finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne
vo výške finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií, bez úhrady
režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov nasledovne:
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole
1,37 €
b) zákonný zástupca dieťaťa v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 0,17 €
c) zákonný zástupca dieťaťa MŠ, hmotná núdza
0,17 €
d) zákonný zástupca žiaka základnej školy
0,00 €
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„Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu sa znižuje o sumu dotácie poskytnutej
podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v znení neskorších zmien a podľa zákona
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien“.
Čl. 4
Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole je v zmysle § 28 ods. 5 zák. č. 245/2008 Z. z. vo výške 2,50 €. Dieťa v hmotnej núdzi
je od poplatku oslobodené.
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
je v zmysle § 114 ods. 6 zák. č. 245/2008 Z. z. vo výške 2,50 €. Dieťa v hmotnej núdzi je od
poplatku oslobodené.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vechec sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Vechci, a to dňa 02.10.2019 uznesením č. 78/2019
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
vo Vechci.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.49 zo dňa 14.10.2011
4. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17.10.2019

Vo Vechci, 02.10.2019

Ladislav Tóth
starosta obce
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