NOVELA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM
O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLE A
V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM Č. 5/2017

číslo

2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, ods. 5, § 114
ods. 3 a § 140 ods. 10, § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR sa uznieslo na tejto:

novele všeobecne záväzného nariadenia
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom.
Článok 1
Novelizované ustanovenia VZN
1) Pôvodné znenie článku 5 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
znením:

sa vypúšťa a nahrádza sa novým

(1)

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a/alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky. Príslušné finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, t.j. v 3. pásme, zverejní Ministerstvo
školstva na svojej internetovej stránke v zmysle § 141, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z.
školského zákona.

(2)

Obec Teplička nad Váhom v súlade s § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. školského
zákona určuje finančné pásmo na nákup potravín, režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni.

(3)

Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme určujúcom rozpätie nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
hodnota stravného pre:
- dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) ......................1,19 €
- dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata a obed).........................................0,96 €
- žiak 1. stupeň ZŠ (obed)................................................................................1,01 €
- žiak 1 .stupeň ZŠ (desiata)............................................................................0,29 €
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-

žiak 2. stupeň (obed) ....................................................................................1,09 €
žiak 2.stupeň (desiata)...................................................................................0,29 €

(4)

Podmienky úhrady v školskej jedálni upravuje vnútorný predpis Školskej jedálne,
Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom, zverejnený na webovom sídle obce
Teplička nad Váhom; www.teplickanadvahom.sk, sekcia: ORGANIZÁCIE, ŠKOLSKÁ
JEDÁLEŇ, SPRÁVY.

(5)

Obec zníži úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o
dotáciu poskytnutú podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

(6)

Hodnota stravného pre:
- zamestnancov školy (obed) ..........................2,56 € (finančný limit 1,19€ + réžia 1,37€)
- cudzí stravníci (obed) ....................................2,56€ (finančný limit 1,19€ + réžia 1,37€)
- klienti DPŽB – ZpSaDS (obed) ...................2,56€ ( finančný limit 1,19€ + réžia 1,37€)
- klienti DPŽB – ZpSaDS (večera) .................1,5 € ( finančný limit 0,69€ + réžia 0,81€)

2) V ostatných častiach VZN bez zmeny.
Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Na tejto novele všeobecne záväzného nariadenia obce Teplička nad Váhom sa uznieslo
obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 27. 02. 2019
a bolo schválené uznesením č. 16/2019 zo dňa 27. 02. 2019.
2) Táto novela všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňa 15. 03. 2019.

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 28. 02. 2019
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................2019
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