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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2018
− 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
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Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi 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 predpisov a na základe
ust. §140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a
Dodatok č. 1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018
− 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

Mení sa: Čl. 2 Výška príspevku a podmienky platenia príspevku bod 3. Školská jedáleň
pri MŠ Petrova Ves
3.1 Obec Petrova Ves ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na stravovanie
v školskej jedálni pri MŠ na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo
v školskom zariadení nasledovne:
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3.2 Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy, alebo žiak základnej
školy na základe podania prihlášky na stravovanie (príloha č. 1 VZN) podpísanú
zákonným zástupcom.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bodoch
a) a b) čl. 2 ods.3.1 tohto VZN. Zamestnanci a ostatné fyzické osoby uhrádzajú výšku
finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN v č.2 ods. 3.1 bod c) a d)
3.3 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v materskej škole a v základnej škole
a zamestnanci prispievajú na úhradu časti režijných nákladov vo výške 0,10 EUR na
jedno jedlo (obed). Ostatné fyzické osoby prispievajú na úhradu režijných nákladov vo
výške 1,04 EUR na jedno jedlo.

3.4. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný
príspevok na stravovanie určený týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov
určený v bodoch a) a b) čl.2 ods. 3.1. tohto VZN znížený o poskytnutú dotáciu.
3.5. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné
uhradiť finančný príspevok:
- poštovou poukážkou
- bankovým prevodom na účet IBAN SK SK86 5600 0000 0026 0034 0008
a to najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca.
3.6. Odhlásiť alebo prihlásiť stravu je možné deň vopred do 15.00 hod na tel. čísle
034/662 01 68. Zákonný zástupca svoje dieťa zo stravovania odhlasuje pri chorobe,
odchode zo školy a pod. V prípade, že stravník opakovane neuhrádza platbu
v stanovenom termíne, môže riaditeľ školy rozhodnúť o jeho vyradení zo školského
stravovania.
3.7. Jednorazová zálohová platba na nákup potravín nedotovanej stravy pre prípad, že
zákonný zástupca včas neodhlási žiaka zo stravy podľa kategórie stravníkov v bode
3.1 sa platí pri začiatku stravovania vo výške 10 dňovej stravy
a/ žiaci MŠ 14,70 €
b/ žiaci ZŠ 11,80 €
3.8. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje. V prípade neodhlásenia je možné jedlo odobrať do obedára len prvý deň.
Jedlo zaplatí zákonný zástupca a bude mu odrátaný zo zálohovej platby.
Po opakovanom neodhlásení a vyčerpaní zálohovej platby zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka uhradí novú jednorazovú platbu uvedenú v bode 3.7. do 10 dňa
nasledujúceho mesiaca zaplatí novú ak ju nevyčerpá bude mu v plnej výške vrátená po
skončení školského roka.
3.8. Ročné zúčtovanie zálohovej platby sa zrealizuje minimálne 1- krát ročne, alebo
podľa jej vyčerpania.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v ŠJ ostávajú nezmenené.
2. Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves sa na tomto dodatku č. 1/2019 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2018 uznieslo dňa 27.06.2019 uznesením č. 51/2019.
3. Dodatok č.1 /2019 nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2019.
4. Dodatok č. 1/2019 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrova Ves.
V Petrovej Vsi dňa 06. 06. 2019
Štefan Beňa
starosta obce

