Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 1/2019, zo dňa 21.8.2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pravenec č. 3/2012
zo dňa 23.8.2012
o výške príspevkov v materskej škole a školskej jedálni zriadených obcou Pravenec.
Obec Pravenec na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
Prvá časť
Zmeny a doplnky
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, zo dňa 23.8.2012, o výške príspevkov v materskej
škole a školskej jedálni zriadených obcou Pravenec, sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 Výška príspevku bod 2. znie nasledovne:
„2. Školská jedáleň
a) detský stravník
- desiata
vo výške stravného limitu
- desiata + obed
vo výške stravného limitu
- desiata + obed + olovrant
vo výške stravného limitu
b) dospelý stravník
hodnota stravného limitu:
réžia:
cena obeda spolu:
-

vlastný zamestnanec:
zamestnávateľ hradí 55 % z ceny obeda, t.j. 1,47 eur
zamestnanec hradí 45 % z ceny obeda, t.j. 1,10 eur
sociálny fond
0,10 eur

-

cudzí dospelý stravník:
cudzí dospelý stravník hradí plnú cenu obeda, t.j. 2,67 eur. „

0,36 eur
1,21 eur
1,45 eur

1,33 eur
1,34 eur
2,67 eur

2. Názov § 3 Platenie príspevku sa mení nasledovne: „§ 3 Platenie príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole“
3. V § 3 Platenie príspevku sa vypúšťa bod 3.
4. Za § 3 za dopĺňa nový paragraf, ktorý znie: „§ 4 Platenie príspevku v školskej jedálni
1. Finančný príspevok v školskej jedálni sa platí mesačne vopred poštovou poukážkou
alebo prevodom na potravinový účet školskej jedálne. Úhrada sa preukazuje ústrižkom
poštovej poukážky alebo výpisom z bankového účtu, resp. potvrdením o úhrade
z bankového účtu vedúcej školskej jedálne.

2. Za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa platí
príspevok vo výške rozdielu medzi príspevkom podľa § 2 bod 2, písm. a) tretia
odrážka a výškou dotácie na dieťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v znení neskorších predpisov.
3. Dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, má nárok na
poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so
zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, ak sa zúčastní
výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Nárok na
dotáciu zaniká za včas neodhlásenú stravu a zákonný zástupca dieťaťa je povinný
zaplatiť príspevok podľa § 2 bod 2, písm. a) tretia odrážka v plnej výške.
4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr 24 hodín
vopred, s výnimkou pondelku, keď je dieťa v prípade neprítomnosti odhlásené
automaticky.“
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§ 4 sa označuje ako § 5.
Druhá časť
Záverečné ustanovenia

1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia zverejnený na úradnej tabuli
obce Pravenec a na internetovej stránke obce Pravenec od 5.8.2019 do 21.8.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pravenci dňa
21.8.2019
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

Vyvesené: 22.8.2019
Zvesené:

