Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
Dodatok č. 1,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Prusy.
Obec Prusy v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 140, § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje dodatok č. 1 v znení:
Predmet dodatku
Druhá časť
§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1.) Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo určeným ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.1.2019.
2.) Výška príspevku je nasledovná:
Na nákup potravín 3. finančné pásmo – náklady sú uvádzané v €
Stravník –
dieťa v MŠ
Stravníci
2-6 rokov
Predškoláci do
dovŕšenia
6 rokov veku

1
desiata
0,38
0,38

1 obed

1
olovrant

0,90

0,26

0,90

0,26

Dotácia obce
Doplatok
Celodenná
na stravu
Dotácia z zákonného
strava
žiaka MŠ
MPSVaR zástupcu
dieťaťa
1,54
0,10
1,44
1,54

0,10

1,30*

0,14

3.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského
stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 25. dňa kalendárneho mesiaca, pred
mesiacom, za ktorý sa príspevok uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou,
v hotovosti do pokladne vedúcej školskej jedálne.
4.) Zriaďovateľ zníži úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni o dotáciu
poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
v znení neskorších predpisov, pokiaľ má dieťa na dotáciu nárok.

* výška dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (Dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) sa môže meniť v nadväznosti na aktuálne
znenie Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení
neskorších predpisov.
5.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie vo forme obedov aj zamestnancom školy.
Hodnotu jedla pre zamestnancov školy, ako aj doplatok zamestnanca určuje Príloha č.
k Smernici o zabezpečení stravovania zamestnancov – vnútorný predpis obce.
Tretia časť
§9
Záverečné ustanovenia

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Prusoch dňa 25.4.2022 uznesením č.
7/2022 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 10.5.2022.

V Prusoch, 7.4.2022
Návrh dodatku vyvesený dňa: 8.4.2022
Dodatok schválený dňa: 25.4.2022 uznesením č. 7/2022
Návrh dodatku zvesený dňa: 26.4.2022
Dodatok účinný: 10.5.2022

