Obec Koválov, Koválov č. 216

Návrh Dodatku č.1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9
O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni

Vyvesené dňa: 26.09.2018

Obecným zastupiteľstvom v Koválove schválené dňa : 25.09.2018

Pavol Kuba
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Koválove na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a na základe ust. § 28 ods.5 , § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

tento

Návrh dodatku č.1 k Všeobecne záväzné mu nariadeniu
č. 9
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Týmto dodatkom č.1 sa mení čl.2 odstavec 3 Všeobecne záväzného nariadenia č.9 Obce
Koválov nasledovne:
Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
(3 ) Školská jedáleň pri Materskej škole Koválov
3.1 Obec Koválov určuje výšku stravnej jednotky na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení na základe
finančného pásma určeného MŠ SR.
3.2 Školská jedáleň pri Materskej škole....................................................
( stravníci od 2 – do 6 rokov )
Desiata Obed
Olovrant
0,32
0,76
0,26
(slovom : jedno euro 19/100 centov / za jedno dieťa denne .)
( stravníci od 6 – do 11 rokov )

Desiata
Obed
0,29
1,16
(slovom : jedno euro 30/100 centov / za jedného žiaka denne .)

Olovrant
X

( stravníci –zamestnanci )

Desiata
Obed Olovrant
X
1,33
X
(slovom : jedno euro 19/100 centov / za jeden obed denne .)
(cudzí stravníci )

Desiata Obed
X
1,33
(slovom: dve eurá, 30/100 centov / za jednu osobu denne .)

Olovrant
X

Spolu €
1,34 €
Spolu €
1,45 €

Spolu €
1,33 €
Spolu €
1,33 €

3.3 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bode 3.2 čl.2 bez režijných
nákladov.
3.4.Výška stravnej jednotky za jeden odobratý obed pre cudzích stravníkov je určená vo
výške 2,50 € , ako súčet nákladov na nákup potravín na základe finančného pásma v sume
1,33 € a režijných nákladov na jeden obed v sume 1,17 €.

3.5 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné
uhradiť finančný príspevok v stanovenej sume na účet školskej jedálne vedený v Prima Banka
Slovensko, SK34 5600 0000 0092 0975 4007, alebo v hotovosti do pokladne školskej jedálne
na Obecnom úrade a to mesačne vopred najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca .
Finančný príspevok :
-v Materskej škole je mesačne - 26,80 € ( 1,34 € x 20 dní)
-v Základnej škole je mesačne - 23,20 € ( 1,16 € x 20 dní) za obed
- 5,80 € ( 0,29 € x 20 dní) za desiatu
= spolu 29,00 €(obed +desiata)
Poplatok za stravnú jednotku ostatní stravníci:
- zamestnanci - 1,33 € z toho 55% príspevok zamestnávateľa v sume 0,7315 €
zamestnanec uhrádza 0,5985 x 20 dní = 11,97 €
- cudzí stravníci – 2,50 € za jeden obed (2,50 € x 20 dní = 50,00 €)
3.6. Neúčasť na stravovaní v Materskej škole je možné nahlásiť do 8.30 hodiny príslušného
dňa vedúcej školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní vo vyúčtovaní stravy po
skončení školského roka a preplatky alebo nedoplatky budú uhradené do 31.8. do pokladne
OU alebo bezhotovostne na účet platiteľa.
3.7. Neúčasť na stravovaní v Základnej škole je možné nahlásiť do 8.30 hod. príslušného
dňa vedúcej školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní vo vyúčtovaní stravy po
skončení školského roka a preplatky alebo nedoplatky budú uhradené do 31.8. do pokladne
OU alebo bezhotovostne na účet platiteľa.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Na tomto návrhu dodatku č.1 všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Koválove dňa 25.09.2018

V Koválove, dňa 26.09.2018

Pavol Kuba, starosta obce

