Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Poruba č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Poruba č. 4/2017
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba na základe samosprávnej pôsobnosti podľa
ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 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 (ďalej aj ako iba „zákon“), toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Dolná Poruba č. 4/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba .
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Poruba č. 4/2017 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení
v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa
nasledovne:

1.

V Článku 5 Čiastočná úhrada nákladov v školskej jedálni sa mení znenie ods. 4, pričom
nový ods. 4 znie:
„4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov. Príspevok,
ktorý uhrádza cudzí stravník alebo zamestnanec organizácie vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov ( veková kategória D )v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov, je určený za
každý stravovací deň nasledovne:
Dotácia na
Čiastočná
podporu
úhrada Spolu
dieťaťa
k stravovacím režijných
Olovrant
nákladov
návykom

Finančný limit na nákup
potravín - 3. finančné pásmo
Ukazovateľ

Materská škola
denná (stravník dieťa MŠ)

Desiata

Obed

0,28

0,68

0,23

1,20

1,20

Základná škola
Základná škola
- stravník – žiak prvého stupňa
ZŠ

-

1,01

-

1,20

1,20

1

Základná škola - stravník –
žiak druhého stupňa ZŠ

ZŠ s MŠ poskytujúca stravu MŠ stravník - dieťa MŠ

Ukazovateľ

ZŠ s MŠ, Dolná Poruba č. 88,
914 43 Dolná Poruba
poskytujúca stravu
zamestnancom organizácie a
cudzím stravníkom - cudzí
stravník

-

1,09

-

1,20

1,20

0,28

0,68

0,23

1,20

1,20

Finančný limit na nákup
Dotácia na
potravín - 3. finančné pásmo podporu
Výška
dieťaťa
režijných
Desiata
Obed Olovrant k stravovacím nákladov Spolu
návykom

-

1,19

-

-

1,21

2,40

Pozn.: Sumy sú uvedené v eurách.

2.

V Článku 5 Čiastočná úhrada nákladov v školskej jedálni sa za ods. 4 vkladajú nové
odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„5. Plnú stanovenú sumu za stravu v hodnote 2,40 Eur uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka za neodobratú stravu v danom stravovacom dni alebo za
neodhlásenie žiaka alebo dieťaťa zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka
z poskytovania stravy v školskej jedálni najneskôr do 9.00 h predchádzajúceho
pracovného dňa“.
„6. Hodnota jedla pre iných dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku
podľa zvoleného finančného pásma1 a skutočnú výšku režijných nákladov2.“

3.

Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bezo zmeny.

Čl. 2
Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Poruba dňa 19. 03.
2019 a nadobúda účinnosť 02. 04. 2019.

JUDr. Miroslav Kopčan
Starosta obce

§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
§ 140 od. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2

2

