Dodatok č. 5 k VZN obce Dubodiel č. 1/2008
•
•
•
•
•

o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.

Obec Dubodiel v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo VZN č. 1/2008.

Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele na svojom zasadnutí dňa 15.7.2019, uznesením č. 29/2019
schválilo
dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 nasledovného znenia:
•
•
•
•

v Tretej časti – Školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich
nákladov, v článku 6, odsek 1 sa mení suma príspevku z 5,00 € na 7,00 €/mesiac.
V Tretej časti - Školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich
nákladov, v článku 8:
- odsek 4 sa výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
mení a dopĺňa nasledovne:
a) stravníci od 2-6 rokov (dieťa v MŠ):
desiata: 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant: 0,26 €
Úhrada za celodennú stravu v MŠ: 1,54 € (navýšenie o 0,20 €)
b) stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci I. st. ZŠ): obed 1,21 € (navýšenie o 0,05 €)
c) dospelí: obed: 1,41 € (navýšenie o 0,08 €).

Dotovaná strava: Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
(v znení zák. č. 393/2012 Z. z., 177/2018 Z. z. , 375/2018 Z. z.) § 4 ods. 6; Dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € na každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo
stravu.
Prihlásenie stravy: Stravník sa prihlasuje na základe správne vypísanej a podpísanej prihlášky
na stravovanie a uhradeného preddavku na stravu 30,00 €. (V čase neodhlásenia zo stravy a
neodobratej stravy bude preddavok použitý na uhradenie nedotovanej stravnej jednotky
v súlade s platným finančným pásmom). V prípade vyčerpania preddavku je zákonný zástupca
povinný skontaktovať vedúcu školskej jedálne a dohodnúť ďalšie podmienky. Nevyčerpaný
preddavok na stravu bude na konci stravovacieho obdobia vrátený na bankový účet zákonného
zástupcu. Preddavok na stravu rodičia poukážu v auguste 2019, t.j. pred začiatkom šk. roka, na
zvláštny účet ŠJ.
Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovnovzdelávacej činnosti
odhlasovať stravníka podľa pokynov školskej jedálne. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša

zákonný zástupca náklady na nákup potravín, a to aj v prípade, že stravu stravník neodobral.
Nasledujúce dni bude dieťa odhlásené (aj v prvý deň choroby sa nedotovaná strava odráta
z preddavku).
Diétne stravovanie: Dieťa, ktoré má odborným lekárom nariadené diétne stravovanie
(celiatická, diabetická, šetriaca, prípadne iná diéta) prinesie do ŠJ potvrdenie od lekára špecialistu. Na základe tohto potvrdenia dostane dotáciu na stravu v hodnote 1,20 €/obed na
účet rodiča za každý deň, keď sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vyúčtovanie dotácie, režijných nákladov a nákladov za nákup potravín voči zákonnému
zástupcovi podľa tohto bodu pripraví ŠJ po skončení príslušného školského roka.

V Dubodiele, dňa 25.6 2019

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce
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