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Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4
písm. g) zák. 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 vydáva toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2014
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni v znení VZN č. 2/2011 zo dňa 14.10.2011.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Vo VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v znení
VZN č. 2/2011 zo dňa 14.10.2011, ktorý nadobudol účinnosť 1.11.2011, sa ruší článok 2
„Výška príspevku“ a nahrádza týmto znením:
Čl. 2
Výška príspevku
(1) Obec Pečovská Nová Ves určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení nasledovne :
2. finančné pásmo
Materská škola
stravníci od 2 - do 6 rokov

Desiata
0,26
0,26

Obed
0,64
0,64

Olovrant
0,22
0

Spolu v €
1,12
0,90

1. finančné pásmo
Základná škola
/stravníci od 6 - do 11 rokov/

0

0,88

0

0,88

Základná škola
/stravníci od 11 - do 15 rokov/

0

0,95

0

0,95

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov.
(3) Výška čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka, na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením /hmotná núdza/ alebo pre deti a žiakov z rodín, ktorých príjem je najviac vo
výške životného minima sa určuje nasledovne:

Materská škola
/stravníci od 2 - do 6 rokov/
desiata
obed
olovrant
Spolu:
Základná škola
/stravníci od 6 - do 11 rokov/
Základná škola
/stravníci od 11 - do 15 rokov/

Výška nákladov
na jedno jedlo
0,26
0,64
0,22
1,12

Príspevok
zákon. zástupcu
0
0
0,13
0,13

Dotácia
z MPSVaR
0,26
0,64
0,09
0,99

0,88

0

0,88

0,95

0

0,95

Ostatné články VZN č. 46/2008 zo dňa 15.10.2008 zostávajú nezmenené.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia.
(1) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne
záväzné nariadene obce Pečovská Nová Ves č. 2/2011 zo dňa 14.10.2011.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Pečovská Nová Ves dňa 6.6.2014.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce
Pečovská Nová Ves.
V Pečovskej Novej Vsi, dňa 6.6.2014

Jaroslav Baňas
starosta obce

