DODATOK č. 2
k VZN obce Čierne č. 3/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
obce Čierne
Obecné zastupiteľstvo obce Čierne podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto DODATKU č. 2,
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015.
Čl. 1
Predmet dodatku
1. Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 3/2015
nasledovne:
Čl. 6 Školská jedáleň
6.1 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov, poplatok na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni - 3. finančné pásmo na nákup potravín
Obec Čierne 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
0,38 €

Obed
0,90 €

Olovrant
0,26 €

Spolu
1,54 €

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 3,20 €

b) – ZŠ stravníci od 6-11 rokov
Raňajky
0,62 €

Desiata
0,52 €

Obed
1,21 €

Olovrant
0,35 €

Večera
0,76 €

Spolu
3,46 €

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 3,20 €
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- ZŠ stravníci od 11- 15 rokov
Raňajky
0,67 €

Desiata
0,56 €

Obed
1,30 €

Olovrant
0,37 €

Režijné náklady paušálne - 1 mesiac/ 3,- €

Večera
0,82 €

Spolu
3,72 €

3,20 €

c) – Dospelí stravníci (zamestnanci a cudzí)
Obed
1,41 €

Réžia
2,20 €

Spolu
3,61 €/jeden deň

Čl.2
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 1,30 € 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 a to v hotovosti u vedúcej školskej jedálne do troch dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
Prvý deň absencie dieťaťa alebo žiaka na vyučovacom procese má zákonný zástupca právo si
obed odobrať zo školskej jedálne a jeho úhrada mu bude odrátaná z paušálneho vkladu t.j. 30
eura. 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. Jednorázová platba stravného na odobraté obedy na
šk. rok 2019/2020 bude 30,- €.
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2. Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2015 zostávajú nezmenené.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 bol schválený Uznesením č. .......................... Obecného
zastupiteľstva obce Čierne dňa ......................... a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli obce.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce
V Čiernom dňa ...............................
Návrh dodatku vyvesený: 19.11.2021
Dodatok schválený: ................................
Dodatok vyvesený: .................................
Dodatok účinný: ............................
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