NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemčiňany číslo 1/2019
o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu
dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Nemčiňany
Obecné zastupiteľstvo obce Nemčiňany na základe ustanovenia § 6,odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v
náväznosti na § 28 ods. 5), 6), 7) a § 140 odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 544/2010 Z.z. § 4 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, a
Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch v súlade s § 6,odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že s náväznosti na § 28
ods. 5) a § 140 odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zavádza príspevky zákonných zástupcov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských
zariadeniach a ostatné súvisiace právne predpisy.
2) Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom
je obec Nemčiňany.
Článok 2
Výška príspevku a platenie príspevku - školská jedáleň pri MŠ Nemčiňany
1) Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov –
finančné pásmo č. 1: na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa v sume 1,37 €/deň z toho:
Materská škola v Nemčiňanoch
- desiata 0,34 €
- obed 0,80 €
- olovrant 0,23 €
Spolu 1,37 €
Zamestnanci MŠ uhrádzajú za obed 1,26€/deň
2) Úhrada nákladov za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) u detí v hmotnej
núdzi bude realizovaná nasledovne:
Prostredníctvom ÚPSVaR 1,20 €/deň
Zákonný zástupca hradí 0,17 €/deň
3) U dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ (predškoláci) úhrada nákladov za celodennú
stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) :
Prostredníctvom ÚPSVaR 1,20 €/deň
Zákonný zástupca hradí 0,17 €/deň
4) Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca
dieťaťa v súlade so školským poriadkom. V prípade neskorého odhlásenia dieťaťa zo stravy, alebo
neodhlásenia stravy, hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške.
5) Ďalšie podmienky: - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni sa platí mesačne príjmovým pokladničným dokladom do pokladne ŠJ pri MŠ Nemčiňany.

Termín úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín je do 10 dňa aktuálneho
mesiaca s výnimkou detí, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ (ktoré platia v zmysle čl. 2 bod 3
VZN).
Záverečné ustanovenie
1) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch dňa 19.06.2019
uznesením č. 01/2019.
2) VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a
stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Nemčiňany nadobúda účinnosť
1.7. 2019

V Nemčiňanoch, dňa 26.05. 2019

Jozef Keseg,v.r.
starosta obce

