OBEC

VINODOL

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Vinodol
číslo 11/2015

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v škole, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach
a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vinodole.

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2015:
-vyvesený na úradnej tabuli dňa: 21.08.2019
-zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 21.08.2019
-zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 21.08.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2015 do (včítane): 31.08.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom v Vinodole dňa 05.09.2019
pod .č.: 77/2019
Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.09.2019
Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 zvesený z úradnej tabule obce dňa:

Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od 06.09.2019 do
Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 06.09.2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 nadobúda účinnosť dňom ...... ....... ....... .
Obecné Zastupiteľstvo vo Vinodole sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“ ) v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (
živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vydáva tento Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2015 ( ďalej len
Dodatok).

Mení a dopĺňa sa Čl. 4 v znení:

Čl. 4.
Školská jedáleň
( v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. )
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na
prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov vo výške nákladov na nákup potravín
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a sú stanovené MŠVVaŠ SR v troch pásmach.
3. Obec Vinodol určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1 ako
konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa, žiaka, alebo
zamestnanca školského zariadenia nasledovne :

Materská škola :
a) stravníci od 2 – 6 rokov
desiata – 0,36 €
obed - 0,85 €

olovrant - 0,24 €

spolu 1,45 €

Doplatok rodiča predškoláka a dieťaťa v HN na poldennú stravu

0,01 €

Doplatok rodiča predškoláka a dieťaťa v HN na celodennú stravu

0,25 €

b) zamestnanci MŠ
obed - 1,33 € + réžia 1,50

Základná škola :
a) stravníci od 6 do 11 rokov ( 1 – 4 ročník)
obed
1,15 €

spolu 2,83 €

Doplatok rodiča na obed

0,00 €

stravníci od 11 – do 15 rokov ( 5-9 ročník )
obed
1,23 €
Doplatok rodiča na obed

0,00 €

b) stravníci od 15 rokov ( zamestnanci ZŠ)
obed
1,33 € + 1,50 réžia
c)cudzí stravníci obed

2,83 €

4. Finančné pásmo na stravovanie je stanovené vo výške nákladov na nákup potravín v
sume určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni 2.pásma.
V prípade, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schváli nové finančné
pásma, s účinnosťou stanovenou ministerstvom, sa zmení aj výška finančného
príspevku na stravovanie stanovená týmto VZN.
5. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcich materskú školu,
zamestnancom materskej školy, žiakom základnej školy, zamestnancom tejto školy. Iným
fyzickým osobám poskytuje stravovanie so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
6. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho Základnú školu vo Vinodole alebo
Materskú školu vo Vinodole je povinný zložiť depozit vo výške 20,00 eur za jedno
dieťa do 20.septembra. Depozit bude použitý na zaplatenie obedov v prípade, že
zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy a následne neuhradí sumu za
neodobrané obedy. Depozit, alebo jeho alikvótna čiastka bude zákonnému
zástupcovi vrátená po ukončení predprimárneho vzdelávania v Materskej škole,
alebo primárneho vzdelávania na Základnej škole, prípadne po odhlásení dieťaťa zo
stravovania.
7. Rozdiel v sumách finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo určených
Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu a dotácie z Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny v sume 1,20 eura na jedno dieťa a deň dofinancuje zriaďovateľ t.j. Obec
Vinodol školskému stravovaniu polročne na základe vyúčtovania.
V prípade, že rozdiel v sumách bude plusový, použije túto sumu školské stravovanie
na nákup inventáru prípadne na réžiu, ktorú preukáže zriaďovateľovi.

Peter Straňák
starosta obce

