OBEC Hodejov

Návrh

Dodatku č. 1 ku
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Hodejov
Č. 5/2016A
O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov.
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Obec Hodejov v súlade s ustanovením §6, ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 248/2008 Z.z. o o výchove
a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
vydáva
Návrh Dodatku č. 1 ku
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Č. 5/2016/A
O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Hodejov podľa §11, ods. 4 písm. g. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení ( ďalej
len „nariadenie“)
Mení sa Článok 5 odsek 4 nasledovne :
MŠ od 2- 5
rokov

III. finančné
pásmo

Dotácia zo
štátu

Zákonný
zástupca
uhradí

Desiata
Obed
Olovrant

0,38
0,90
0,26

Spolu

1,54

0

1,54

MŠ od 5-6 rokov
predškolák - a
hmotná núdza 2
- 5 rokov

III. finančné
pásmo

Dotácia zo
štátu

Zákonný
zástupca
uhradí

Desiata
Obed
Olovrant

0,38
0,90
0,26

Spolu

1,54

1,20

1,54

Základná
škola :

Od 1.9.2019

Dotácia zo
štátu

Zákonný
zástupca /
uhradí
obec

ZS deti od
6-11 rokov
ZS deti od
11-15 rokov

1,21

1,20

0,01

1,30

1,20

0,10

Dospelý / Dôchodcovia stravníci :
Od 1.9.2019
1,41
1,54

Rozdiel

Nákup potravín
Režijné náklady

Spolu k úhrade

2,95

0,29.-Eur
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Dôchodcovia : Úhrada stravníka 2,00.-Eur – obec príspevok 0,95.-Eur na jeden obce – Spolu
2,95.-Eur
Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom
o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.
V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť
dieťa zo stravy do 14:OO hodiny deň vopred vedúcej ŠJ osobne, alebo v prípade ochorenia
dieťaťa/ žiaka najneskôr do 7.30 hod. osobne telefonicky na t.č. vedúcej ŠJ.
Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca
dieťaťa/ žiaka je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín
a príspevok na režijné náklady, uhradiť stravný lístok v plnej výške.
Zákonný zástupca / rodič uhrádza na začiatku školského roka 20.-Eur preddavok do
pokladne ŠJ- z týchto fin. prostriedkov budú uhrádzané neodhlásené obedy.
Ruší sa odsek 5, 6, 7, 8 z článku 5.
..............................................
Katarína Jakabová
starostka obce

V Hodejove dňa 5.6.2019
Návrh Dodatku č. 1 ku VZN č. 5/2016/A vyvesený:
Návrh Dodatku č. 1 ku VZN č. 5/2016/A zvesený:
Účinnosť Dodatku č. 1 ku VZN č. 5/2016/A :
Schválený dodatok č. 1 ku VZN . 5/2016/A- Vyvesené:
Schválený dodatok č. 1 ku VZN . 5/2016/A-- Zvesené:
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