OBEC KOLONICA
Obecné zastupiteľstvo v Kolonici na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y
d á v a pre územie obce Kolonica toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KOLONICA
č. 3/2019
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
v školskom klube detí a školskej jedálni
Návrh VZN spracoval:

Ing. Jana Rosičová, PhD., hlavná kontrolórka
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VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2019
Matúš Leňo
starosta obce

§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Obec Kolonica určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Kolonica v sume 2,00 €.
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
Obec Kolonica určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí zriadeného Obcou Kolonica v sume 2,00 €.
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Obec Kolonica určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v 2. finančnom pásme a výšku
príspevku na režijné náklady v školskej jedálni zriadenej Obcou Kolonica takto:
Materská škola
na nákup potravín
na režijné náklady
spolu
Desiata
0,36 €
0,00 €
0,36
€
Obed
0,85 €
0,00 €
0,85
€
Olovrant
0,24 €
0,00 €
0,24
€
Spolu za materskú školu
1,45 €
0,00 €
1,45
€
Základná škola
od 6 do 11 rokov
Obed
€

na nákup potravín
1,15 €

na režijné náklady
0,05 €

spolu
1,20

(2) V prípade, že na úhradu príspevku podľa ods. 1 bude poskytnutá dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca uhrádza rozdiel medzi
poskytnutou dotáciou a výškou príspevku podľa ods. 1.

(3) Obec Kolonica určuje výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín podľa 2.
finančného pásma pre vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov a výšku príspevku
na režijné náklady, ktoré uhrádza dospelý stravník (zamestnanec a cudzí stravník)
v školskej jedálni zriadenej Obcou Kolonica takto:
Dospelý stravník
na nákup potravín
na režijné náklady
spolu
Obed
1,33 €
1,62 €
2,95
€
(4) Obec Kolonica určuje podmienky úhrady v školskej jedálni zriadenej Obcou Kolonica
takto:
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zodpovedá za odhlásenie z obedov,
b) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za
neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka do 14.00
hod. predchádzajúceho pracovného dňa, výnimočne najneskôr do 8.00 hod. aktuálneho
dňa,
c) finančné prostriedky v súlade s týmto § sa môžu vyberať vopred na príslušný mesiac a
vedú sa na samostatnom účte školskej jedálne,
d) finančné prostriedky vybraté v súlade s týchto §, okrem prostriedkov z dotácie na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, sú príjmom rozpočtu školy
a odvádzajú sa zriaďovateľovi, pričom prostriedky na nákup potravín zriaďovateľ vráti
škole na použitie na samostatný účet školskej jedálne a prostriedky na režijné náklady
v školskej jedálni zriaďovateľ vráti na použitie na výdavkový účet školy,
e) finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
zasiela zriaďovateľ na samostatný účet školskej jedálne a tieto prostriedky sa použijú
na úhradu potravín a režijných nákladov z tohto účtu.

§5
Záverečné ustanovenie
(1) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolonica účinné od 01. 01. 2013.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019.
Matúš Leňo
starosta obce

