Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
na území obce Nedožery-Brezany
Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva VZN
č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019:
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nedožery - Brezany č. 2/2019 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni na území obce Nedožery-Brezany sa mení
a dopĺňa nasledovne:
1. V § 4 odsek 1 znie:
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou (ďalej ŠJ ZŠ s MŠ) má určený finančný
príspevok na stravovanie v súlade s 2. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR na prípravu
jedál.
2. V § 5 odsek 4 znie:
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a na 1. a 2. stupni ZŠ má povinnosť doplatiť rozdiel
medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
nasledovne:
Materská škola
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Suma
0,25 Eur
0,00 Eur
0,03 Eur

3. V § 5 odsek 5 znie:
Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ ZŠ s MŠ použije na prevádzkové náklady.
4. V § 5 odsek 6 znie:
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia
od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ
prostredníctvom ZŠ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet,
uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie
dochádzky dieťaťa do ZŠ s MŠ.
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5. V § 6 odsek 2 znie:
Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac za celý
mesiac (t. j. 22 dní) na bankový účet ŠJ ZŠ s MŠ (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).
Číslo bankového účtu ŠJ ZŠ s MŠ: SK45 0200 0000 0000 1203 5382 u detí, ktoré nepoberajú
dotáciu.
6. V § 6 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
U žiaka navštevujúceho ZŠ a posledný ročník MŠ hradí zákonný zástupca žiaka rozdiel, medzi
schválenou hodnotou príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za stravu žiaka v ZŠ a dotáciou
hradenou prostredníctvom ÚPSVaR. Úhrada sa realizuje preddavkom na úhradu stravného
nasledovne:
Obdobie
September - December
Január – Jún

Suma
30 Eur
40 Eur

Termín úhrady
Do 10.09. kalendárneho roka
Do 10.01. kalendárneho roka

7. V § 6 pôvodná tabuľka 2 sa nahrádza novou tabuľkou 2, ktorá znie:
Tabuľka 2: Príspevky v ŠJ na potraviny
§6 ods.1
ŠJ MŠ

ŠJ ZŠ

desiata
obed
olovrant
Spolu
Žiak I. stupňa
Žiak II. stupňa

0,36 Eur
0,85 Eur
0,24 Eur
1,45 Eur
1,15 Eur
1,23 Eur

8. V § 7 sa vypúšťa odsek 2 a odsek 3.
9. V § 8 prvá veta sa nahrádza textom:
Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 19
ročných.
10. V § 8 pôvodná tabuľka 4 sa nahrádza novou tabuľkou 4, ktorá znie:
Tabuľka 4: Cena stravného lístka v ŠJ pre dospelého stravníka

ŠJ ZŠ s MŠ

Cena
stravného
lístka
2,55 Eur

Z toho
Stravný limit
réžie
1,33 Eur

1,22 Eur

11. § 9 Prechodné ustanovenia sa vypúšťa. Doterajší § 10 sa označuje ako § 9.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Zverejnenie návrhu VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.07.2019
Zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.07.2019
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obe dňa 11.07.2019
2. Pripomienkovanie VZN:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 25.07.2019 (vrátane).
Doručené pripomienky (počet): 0
3. Schválenie VZN:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch dňa 15.08.2019 pod č. :
3/2019.
4. Vyhlásenie VZN:

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.08.2019
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 16.08.2019
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 16.08.2019 do 31.08.2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 31.08.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce
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