Dodatok č. 5
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Kolárovice

Znenie uvedené v čl. 6 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 sa vypúšťa a nahrádza sa
nasledovným znením:
Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1/ Školská jedáleň 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:
a) materská škola (2 – 6 rokov) : 1,54 €

z toho :

b) prvý stupeň základnej školy (6 – 11 rokov):
c) druhý stupeň základnej školy /11 – 15 rokov):

desiata: 0,38 €
obed:
0,90 €
olovrant: 0,26 €
1,21 €
1,30 €

V súlade so Zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon), je príspevok zo štátu na jeden
obed vo výške 1,20 € pre deti MŠ v poslednom ročníku predškolskej prípravy
(predprimárne vzdelávanie) s účinnosťou od 1.1.2020 a žiakov 1. až 9. ročníka s
účinnosťou od 1.1.2020. V tejto súvislosti sa upravuje poplatok za poskytnutie
obedov nasledovne: Rodič detí MŠ –posledný ročník doplatí za stravu 0,34€
rodič detí 1.-4. ročník doplatí za stravu vo výške 0,01 € , a rodič detí 5.-9. ročník
0,10 € za jedno jedlo .
2/ Výška príspevku zamestnanca na nákup potravín a réžie:
a) zamestnanec školy a školského zariadenia:
cena obedu:
príspevok zamestnávateľa 55%:
zamestnanec dopláca:

2,86 €
1,45 €
1,41 €

(obed)
(obed)
(obed

Týmto dodatkom sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 len v rozsahu
uvedenom v tomto dodatku, ktorý je jeho nedeliteľnou súčasťou. Ostatné znenie
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 nezmenené týmto dodatkom, platí
v znení doteraz schválenom.

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobúda platnosť 01. 01. 2020.

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Tento dodatok k VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach.
uznesením číslo 54 zo dňa 09.12.2019
V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh dodatku č. 5 k VZN
č. 1/2008 zverejnený na úradnej tabuli dňa 18.11.2019 do 09.12.2019 na uplatnenie
pripomienok fyzických a právnických osôb.
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