Obec Dvory nad Žitavou

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. /2018, ktorým sa mení
VZN č. 2/2017
o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni ZŠ a
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvory nad Žitavou
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Jún 2018

Obecné zastupiteľstvo v Dvoroch nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §
140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
obce Dvory nad Žitavou č. /2018, ktorým sa mení VZN č. 2/2017
o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Dvory nad Žitavou
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto Všeobecným záväzným nariadením sa mení písm. b/ ods. 5 článku 4 VZN č.
2/2017, ktorý určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov
spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole, činnosťou žiaka v školskom klube detí a
úhradu finančného príspevku na stravovanie.
Písm.b/ ods. 5 čl. 4 VZN č. 2/2017 znie:

b/ Základné školy
Finančné pásmo 2 na nákup potravín

Školské
zariadenie
Základná škola
stravníci
od 6-11 rokov
Základná škola
stravníci
od 11-15 rokov

2. Finančné
Príspevok Príspevok zákonného
pásmo na
Dotácia z obce na
zástupcu
Desiata Obed Olovrant
nákup
ÚPSVaR každé dieťa žiaka/dieťaťa
potravín
0,00

0,95

0,00

0,95

0,88

0,07

0,88

0,00

0,00

1,01

0,00

1,01

0,94

0,07

0,94

0,00
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Navrhované znenie pís. b/ ods. 5 čl. 4 VZN č. 2/2017
Finančné pásmo 4 na nákup potravín
Príspevok Príspevok zákonného
obce na
zástupcu žiaka/dieťaťa
každé dieťa bez dotácie s dotáciou
z ÚPSVaR z ÚPSVaR

4. Finančné
Veková kategória
pásmo

Obed

Dotácia z
ÚPSVaR

Stravníci
od 6 – 11 rokov

1,09 €

1,09

1,00 €

0,07 €

1,02 €

0,02 €

Stravníci
od 11 – 15 rokov

1,16 €

1,16

1,00 €

0,07 €

1,09 €

0,09 €

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. /2018, ktorý mení VZN č. 2/2017,
ktorý určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských
školách, školskom klube detí a školských jedálňach bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva
Dvory nad Žitavou č. 368/12122017 zo dňa 12. 12. 2017.
.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. 9. 2018.
3) Týmto VZN sa mení VZN č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v materských školách, školskom klube detí a školských jedálňach.
V Dvoroch nad Žitavou, dňa 01. 06. 2018

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Jún 2018

