OBEC OLEŠNÁ

Návrh dodatku č. 1 k VZN č .7/2017 obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná. Obec Olešná
v súlade s ustanovením §6, ods.8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017 –vyvesený na úradnej tabuli 28.5.2019
a zverejnený na 28.5.2019
internetovej
adrese dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2017
do : 10.6.2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce
Olešná dňa:
Dodatok č1 k VZN č. 7/2017 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa:
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňa:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V §6 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:
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§6
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady
Školská jedáleň
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov, poplatok na režijné náklady a podmienky úhrady v
školskej jedálni – 2. finančné pásmo na nákup potravín.
Obec Olešná v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku
príspevku režijných nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne:
a) MŠ stravníci od 2-6 rokov
Desiata
0,36 Eur

Obed
0,85 Eur

Režijné náklady paušálne -

Olovrant
0,24 Eur

Spolu
1,45 Eur

1 mesiac/ 4,- Eur

b) – ZŠ stravníci od 6-11 rokov
Obed
1,15 Eur

Spolu
1,15 Eur

Režijné náklady paušálne -

1 mesiac/ 4,- Eur

c) - ZŠ stravníci od 11- 15 rokov
Obed
1,23 Eur

Spolu
1,23 Eur

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 4,- Eur

d) – Dospelí stravníci (zamestnanci a cudzí)
Obed
1,33 Eur/jeden deň

Réžia
1,60,-Eur/jeden deň

Spolu
2,93/jeden
deň
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§6a
Poskytnutie dotácie na stravovanie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa.
Dotácia na stravovanie a použitie dotácie
Podľa § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania a odobralo stravu.
Dotáciu si zariadenie školského stravovania bez účastí dieťaťa na vzdelávacom procese
nemôže uplatniť. Ak dieťa z akýchkoľvek dôvodov nemôže nastúpiť do zariadenia, rodič je
povinný odhlásiť zo stravy dieťa u vedúcej školskej jedálne. V prípade, ak rodič dieťa
neodhlási a pre dieťa bude uvarený obed, rodič je povinný zaplatiť za uvarený obed plnú
sumu. Prvý deň absencie dieťaťa alebo žiaka na vyučovacom procese má zákonný zástupca
právo si obed odobrať zo školskej jedálne. Pri dlhodobej absencii dieťaťa alebo žiaka je
zákonný zástupca povinný stravu v školskej jedálni na tieto dni včas odhlásiť.
Na základe vyššie uvedeného apelujeme na zodpovednosť zákonných zástupcov na
prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Odhlasovanie zo stravy bude v zápisnom lístku
a bude stanovené na deň vopred do 13:00 hodiny a v pondelok do 8:00 hodiny.
Dotácia na stravu bude poskytnutá plošne všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník
materskej školy. A to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia
do prvého ročníka základnej školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej
školy.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré
navštevuje
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a, posledný ročník materskej školy
b, materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima,
c, materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi,
d, základnú školu, ak
1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem je najviac vo
výške životného minima,
2. v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi.
3. Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2017 zostávajú nezmenené.

Štefan Cudrák
starosta obce
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