VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

číslo 1/2022
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 a VZN č. 1/2019
o v ý š k e príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nadlice
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

01.06.2022
01.06.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 16.06.2022
Doručené pripomienky (počet):Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nadliciach dňa 17.06.2022 pod č. 1/2022
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Nadlice dňa:

20.06.2022

VZN zvesené z úradnej tabule obce Nadlice dňa:

06.07.2022

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.09.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Nadlice podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
§ 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba
„zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Nadlice č.
1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 a VZN č. 2/2021 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nadlice.

Čl. 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení
školského stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady
Článok 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len
„MŠ) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a výška príspevku na režijné náklady, sú určené za každý stravovací deň
nasledovne:
Materská škola
3. pásmo
Od 2 do 5 rokov
Deti 5 – 6
ročné/predškoláci
Základná škola
3. pásmo
Deti 6 -11 ročné
Ostatní stravníci
3. pásmo
Cudzí stravníci

desiata

obed

olovrant

réžia

SPOLU

0,38
0,38

0,90
0,90

0,26
0,26

0,00
0,00

1,54
1,54

-

1,21

-

-

1,41

-

1,00

1,21
2,41

(4) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni na jedno jedlo pre deti z rodín v hmotnej núdzi v školskej jedálni je určená
pre Materskú školu pre dieťa s celodennou stravou ako rozdiel sumy 1,54 Eur
a dotáciou, ktorá je poskytovaná príslušným úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, pričom tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. Zvyšná časť
nákladov v školskej jedálni za jedno jedlo je uhrádzaná dotáciou na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, ktorá je
poskytovaná príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške určenej
zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov na jedného stravníka za deň.
Čl. 3
Podmienky úhrady v školskej jedálni
Článok 3 sa mení a dopĺňa nasledovne:
(5) Hodnota jedla pre cudzích stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa
zvoleného finančného pásma 3 a výšku režijných nákladov vo výške 1,00 €
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenia bolo schválené na 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Nadlice uznesením číslo 13/VI/2022 zo dňa 17.06.2022 .
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022.

..............................
Július Paulička
Starosta obce

