Všeobecne záväzné nariadenie
DOPLNOK k VZN

Obec DOLNÝ LIESKOV

Číslo: 5 /2014
Číslo: 1/2019

Výtlačok č. : 1

Obec Dolný Lieskov (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 odst. 1, a odst.
3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva tento N Á V R H všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ako „VZN“)
n a v r h u j m e tento ,
DOPLNOK č. 1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Lieskov č. 5/2014, ktorým sa
určuje výška príspevkov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Dolný Lieskov
Návrh tohto DOPLNKU č. 1/2019 k VZN zverejnené na pripomienkovanie v zmysle §
6 odst. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
25.2.2019
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

25.2.2019

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:

26.2.2019

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:

12.3.2019

Pripomienky zasielať:
-

písomne na adresu: Obec Dolný Lieskov
Obecný úrad č. 193 01821 Dolný Lieskov
e-mailom: oulieskov1@playmax.sk, oulieskov2@playmax.sk,

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN sa uskutočnia
dňa:
Prerokované to všeobecne záväzné nariadenie bude:
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:
Po jeho prijatí, bude vyhlásené zverejnením na web
stránke obce a na úradnej tabuli obce dňa:
Prijaté VZN nadobudne účinnosť dňom:

13.3.2019 o 13.00 hod.

Marec 2019
po schválení
obecným zastupiteľstvom
po 15. tich dňoch po

zverejnení
Ján K R I Ž A N
starosta obce

N Á V R H DOPLNKU č. 1/2019 k
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Lieskov č. 5/2014, ktorým sa určuje
výška príspevkov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Dolný Lieskov
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove podľa § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24
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
a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevkov v materskej škole a školskom
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :
s c h v a ľ u j e tento
DOPLNOK č. 1/2019
k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Lieskov č. 5/2014, ktorým sa určuje
výška príspevkov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Dolný Lieskov

(1) M E N Í SA TRETIA ČASŤ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
§ 5 VÝŠKA PRÍSPEVKU TAKTO:
1. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je
obec, poskytuje stravovanie deťom a pracovníkom obce za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí
zriaďovateľ.
2. V súlade s odstavcom č.1 určuje Obec Dolný Lieskov pre Zariadenie školského
stravovania pri Materskej škole Dolný Lieskov 4. finančné pásmo nákladov na
nákup potravín na jedlo/deň, podľa vekových kategórii stravníkov a tým príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín od 1.3.2019
takto:
Kategória stravníkov
v 4-tom finančnom pásme

Desiata
Suma/€

Obed a olovrant
Suma/€

Spolu
Suma/€

MŠ (stravníci od 2-6 rokov)
Dospelí – pracovníci obce

0,30
xx

0,97
1,27

1,27
xx

Hodnota jedného odobratého jedla pre dospelých stravníkov je 1,27 € bez
režijných nákladov v súlade so Zákonníkom práce, a ostatných právnych
predpisov naň nadväzujúcich.
-23. Dotácia na stravu sa poskytuje pre deti podľa § 4 odst. 3 písm. a) zákona
544/2010 Z.z. v platnom znení – t.j. tie, ktoré navštevujú posledný ročník
materskej školy, vo výške 1,20 €/jedlo/deň. Náklady na stravné budú uhradené
z rozpočtu SR, na základe poskytnutej dotácie na „Podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa“ v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. v platnom
znení, zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR s účinnosťou od 1.1.2019.
4. Rozdiel medzi výškou stravného v 4-tom finančnom pásme a sumou úhrady
z rozpočtu SR, t.j. vo výške 0,07 €, bude uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa,
v predškolskom veku.
5. Ostatní stravníci:
* deti Materskej školy, ktoré majú viac ako 1 rok pred plnením povinnosti školskej
dochádzky,
* zamestnanci obce,
budú hradiť plnú stravnú jednotku v 4-tom finančnom pásme t.j. vo výške
1,27 €/jedlo/deň..

(2) DOPĹŇA SA § 13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
BOD Č. 4) A BOD Č. 5) TAKTO:
4) Návrh DOPLNKU č.1/2019 k VZN č.5/2014 bol zverejnený dňom 26.2.2019.
Do ukončenia lehoty na pripomienkové konanie t.j. do 12.3.2019 boli- neboli podané
a prijaté pripomienky.
Návrh zverejneného VZN bol - nebol dopracovaný a upresnený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
5) Tento Návrh č. 1/2019 k VZN 5/2014 bude prerokovaný a ...................obecným
zastupiteľstvom v mesiaci marec 2019 uznesením č. ......2019 a nadobudne
účinnosť 15.-tym dňom po jeho zverejnení.

V Dolnom Lieskove dňa 25.2.2019

Ján K R I Ž A N
starosta obce
Zverejnený: 26.2.2019

