NÁVRH
Dodatok č. 1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka
č. 4 /2019
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Marianka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a
§ 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa
dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia:
§1
Predmet úpravy
Týmto Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 (ďalej len „nariadenie“) sa mení
§ 4 nariadenia a jeho nové znenie je nasledovné:
„§ 4
Výška príspevku v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje na základe prihlášky na stravovanie deťom a žiakom v 3. finančnom pásme na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravovanie nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ/: 1,54 € (desiata: 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant: 0,26 €)
b) stravníci od 6 – 11 rokov /žiaci ZŠ / : 1,21 € (obed: 1,21 €)
(2) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa odseku 1 tohto paragrafu uhrádza za stravníka jeho
zákonný zástupca do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci kalendárny mesiac a to
bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet Školskej jedálne v Marianke, ktorá tento verejne
dostupným spôsobom oznámi zákonnému zástupcovi alebo stravníkovi, a to okrem zákonného zástupcu, ktorého
dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy.
(3) Príspevok za zákonného zástupcu, ktorého dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy a ktoré sa
zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a zároveň odobralo stravu, sa uhrádza
prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
(4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy so súhlasom príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo
výške :
zamestnanci školy: 1,33 € (obed: 1,33 €) a režijný náklad 2,70 €

Stravníci podľa tohto odseku uhrádzajú náklady vo výške nákladov na nákup potravín do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci kalendárny mesiac a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou
poukážkou na účet Školskej jedálne v Marianke, ktorá tento verejne dostupným spôsobom oznámi týmto
stravníkom.“
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§2
Záverečné ustanovenie
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle
obce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov.
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Marianke na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 20.6.2019 uznesením č. 2019/
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

___________________
Ing. Dušan Statelov
starosta obce Marianka
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