OBEC DOLNÁ PORUBA v súlade s § 6 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, § 49, § 114, § 115, § 140, § 141
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a určením Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nových finančných pásiem na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov aktuálnych od
01.09.2011
vydáva

DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.02 /2011
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Poruba
a
k Čl.I.

Príspevok v materských školách
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole mesačne na jedno dieťa
a) sumou 7,50 € v celodennej prevádzke.
Čl. II.
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 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.
2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v 3. finančnom
pásme stanovuje obec od 01. 09. 2011 na vydané jedlo na deň takto:
Zariadenie
Materská škola
(stravníci od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 – 15 rokov)

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

Úhrada
€

0,28

0,68

0,23

1,19

0,00

1,01

0,00

1,01

0,00

1,09

0,00

1,09

Čl. III.
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej ŠKD) prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 7,00 € na 1 žiaka.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenie
1. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 02/2011 o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Poruba bol prerokovaný a schválený
na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube dňa 10.08.2011 uznesením č. 59/11
a nadobúda účinnosť 01.09.2011.
V Dolnej Porube, 05.08.2011
Spracovala: Zuzana Vániová

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

