Obec Vaďovce podľa § 6 ods. 2 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a
Dodatok č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008
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
obce Vaďovce

Znenie uvedené v Čl. 2, bod (1), podbod 1.1 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 sa
vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
1.1 Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 10€/mesiac za jedno dieťa.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza sa dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č.
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy a viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádza materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
záväznými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

Znenie uvedené v Čl. 2, bod (3), podbod 3.2 a 3.3 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008
sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
3.2 Školská jedáleň pri Materskej škole Vaďovce
MŠ
stravníci 2 - 6 rokov
stravníci - predškoláci
Dospelí stravníci
Cudzí stravníci

Náklady na nákup potravín
Desiata
Obed Olovrant
0,36 EUR
0,36 EUR
-

Dotácia

0,85 EUR 0,24 EUR
0,85 EUR 0,24 EUR 1,20 EUR
1,33 EUR
1,33 EUR
-

Platba
rodiča

Réžia

1,45 EUR
0,25 EUR
1,67 EUR

Spolu
1,45 EUR
0,25 EUR
1,33 EUR
3,00 EUR

3.3 Školská jedáleň pri Základnej škole Vaďovce

ZŠ
stravníci 6 - 11 rokov
Dospelí stravníci
Cudzí stravníci

Náklady na nákup potravín
Desiata
Obed
Olovrant
-

1,15 EUR
1,33 EUR
1,33 EUR

-

Dotácia

Platba
rodiča

1,20 EUR
-

-

Réžia

Spolu

1,67 EUR 3,00 EUR

Zákonný zástupca dieťaťa (rodič) je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.
Ak nebude dieťa prítomné na vyučovacom procese v škole a v škôlke a nebolo odhlásené zo
stravy, dotáciu si nemôže zariadenie školskej jedálne uplatniť, tak musí zákonný zástupca
zaplatiť neodhlásené obedy v plnej výške.

Týmto dodatkom sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 len v rozsahu uvedenom v
tomto dodatku, ktorý je jeho nedeliteľnou súčasťou. Ostatné znenie všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2008 nezmenené týmto dodatkom, platí v znení doteraz schválenom.
Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobúda platnosť od 01.09.2019

Alžbeta Tuková
starostka obce

Tento dodatok k VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Vaďovciach
uznesením číslo č. 65/2019 dňa 12.08.2019.
V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh dodatku č. 3
k VZN č. 1/2008 zverejnený na úradnej tabuli dňa 26.07.2019 do 09.08.2019 na uplatnenie
pripomienok fyzických a právnických osôb.

Vyvesené: 26.07.2019
Zvesené: 09.08.2019

