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Obecné zastupiteľstvo v Odoríne podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

schvaľuje
Dodatok č. 1/2019 k VZN 3/2015 o určení výšky príspevkov
v škole a v školských zariadeniach na území obce Odorín
Mení sa:
§4
Výška príspevku
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakomza čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
určenými minsterstvom školstva s účinnosťou od 01.09.2019
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2. Výška príspevku je určená podľa 1. finančného pásma
Stravník
Materská škola
stravníci 2-6 rokov
Základná škola
stravníci od 6-11
rokov
Dospelí stravníci,
zamestnanci

Desiata €

Obed €

Olovrant €

Strava spolu €

0,23

Režijné
náklady €
-

0,34

0,80

-

1,08

-

0,12

1,20

-

1,26

-

1,44

2,70

1,37

3. Príspevok na úhradu režijných nákladov je príjmom obce a je určený na bežné výdavky školskej
jedálne.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa
tohto článku sa uhrádza do 15. dňa kalendárneho mesiaca.
5. Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaža v školskej jedálni o dotáciu
poskytnutú podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Čl. 5
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.
Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (ďalej len "riaditeľ") vo vnútornom
predpise.
2.
Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj vnútorný predpis o podmienkach úhrady príspevku
zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy.
3.
Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom
združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.
4.
Dodatok č. 1/2019 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.08.2019
uznesením č. 42.
5.
Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015nadobúda účinnosť od 01.09.2019

Ing. Mária Goduľová
starostka obce
2

