DODATOK č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

Číslo: Dodatok č. 3
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Obec NOVOŤ

DODATOK č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Číslo: 4/2019
o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských
zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Novoť dňa:

01.12.2021

Dátum zvesenia návrhu VZN:

17.12.2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

01.12.2021

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

15.12.2021

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Novoť, Obecný úrad č. 285, 029 55 Novoť
- elektronicky na adresu: obec@novot.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

15.12.2021

Schválený dodatok č. 3 k VZN č. 4/2019
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

17.12.2021

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce Novoť dňa:

21.12.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom:

07.01.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Novoť v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §
140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

DODATOK č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním
v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť
schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Novoť dňa 26.06.2019
Čl. 1
Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa VZN č. 4/2019 mení v § 6 nasledovne:
ods. 6: Pôvodný text:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými
ministerstvom školstva.
2. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 01.09.2021:
Desiata

Obed

Olovrant

Celodenná
strava

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€

0,36

0,85

0,24

1,45

Desiata

Obed

Olovrant

Celodenná
strava

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€

0,44

1,02

0,29

1,75

Stravník - dieťa v MŠ

Stravníci od 2 - 6 rokov

Stravník - dieťa v MŠ diétne
stravovanie

Stravníci od 2 - 6 rokov

Desiata

Obed

€/1 jedlo

€/1 jedlo

Stravníci od 6 - 11 rokov

0,49

1,15

Stravníci od 11 - 15 rokov

0,49

1,23

Stravník - žiak v ZŠ

Dospelý stravník - zamestnanci ZŠ
s MŠ a školských zariadení, iné
fyzické osoby cudzí stravníci)

Obed
€/1 jedlo

1,33
3. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na nákup potravín vo výške
finančných limitov podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s § 6 ods. 2.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa/žiaka vo výške nákladov
na potraviny uhrádza zákonný zástupca za neodobranú stravu v príslušnom stravovacom
dni, ak dieťa/žiaka neodhlásil z poskytovania stravy najneskôr do 14.00 hod.
predchádzajúceho dňa.
5. Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesačne, najneskôr do 15. dňa kalendárneho
mesiaca.
sa ruší a nahrádza sa novým textom:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými
ministerstvom školstva.
2. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 01.09.2021:
Desiata

Obed

Olovrant

Celodenná
strava

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€

0,36

0,85

0,24

1,45

Desiata

Obed

Olovrant

Celodenná
strava

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€/1 jedlo

€

0,44

1,02

0,29

1,75

Stravník - dieťa v MŠ

Stravníci od 2 - 6 rokov

Stravník - dieťa v MŠ diétne
stravovanie

Stravníci od 2 - 6 rokov

Desiata

Obed

€/1 jedlo

€/1 jedlo

Stravníci od 6 - 11 rokov

0,49

1,15

Stravníci od 11 - 15 rokov

0,49

1,23

Stravník - žiak v ZŠ

Dospelý stravník - zamestnanci ZŠ
s MŠ a školských zariadení, iné
fyzické osoby cudzí stravníci)

Obed
€/1 jedlo

1,33
3. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na nákup potravín vo výške finančných
limitov podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s § 6 ods. 2.
4. Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského
stravovania vo výške 0,30 EUR/ 1 jedlo (obed).
5. Zákonný zástupca žiaka v ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského
stravovania vo výške 0,30 EUR na 1 jedlo (obed).
6. Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa vypočíta podľa počtu jedál (obedov)
poskytnutých dieťaťu/žiakovi v príslušnom kalendárnom mesiaci.
7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na
potraviny a režijných nákladov uhrádza:
a) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na podporu k stravovacím
návykom,
b) zákonný zástupca za neodobranú stravu v príslušnom stravovacom dni, ak dieťa/žiaka
neodhlásil z poskytovania stravy najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa.
8. Príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred,
najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za
ktorý sa príspevok uhrádza.
Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2019 ostávajú nezmenené.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1) Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2019 bol schválený Uznesením č. 674 /2021 a nadobúda
účinnosť 07.01.2022.

Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
starosta obce

