Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice dňa 13. 8. 2012
Návrh zvesený dňa 04.09.2012
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo toto:

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 36/2012
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 36/2010 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 36/2010 Z. z. o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení sa mení a dopĺňa takto:
1.

Vypúšťa sa ustanovenie § 4 a nahrádza sa nasledovným znením:

„§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov nasledovne:
a) stravníci od 2 do 6 rokov (dieťa v MŠ denné):
1,12 €
b) stravníci od 6 do 11 rokov (žiaci ZŠ obed):
0,95 €
c) stravníci od 11 do 15 rokov (žiaci ZŠ obed):
1,01 €

2.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným
fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín vo výške:
a) zamestnanci školy v pracovnom pomere:
0,95 €
b) dôchodcovia – bývalí zamestnanci a zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní
práce a dohodu o pracovnej činnosti:
1,12 €
c) občania obce, ktorí nie sú v nijakom pracovnom vzťahu k škole:
2,46 €

3.

Zákonný zástupca podľa odseku 1 a stravník podľa odseku 2 je povinný okrem čiastočnej
úhrady nákladov na nákup potravín podľa určenej výšky platiť aj príspevok na režijné
náklady paušálnou sumou vo výške 1,50 € mesačne.

4.

Podmienky úhrady: mesačne do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na
nasledujúci kalendárny mesiac šekom alebo prevodom z účtu do pokladne Základnej
školy s materskou školou.“

Článok 2
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. októbra 2012

Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice dňa 05.09.2012.

Pavlína Hornáčková,v.r.
starostka obce

