Obec Bohdanovce nad Trnavou
Obecný úrad v Bohdanovciach nad Trnavou 268, 919 09

Dodatok č. 2/2019 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bohdanovce nad Trnavou
č. 53/2017
o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy ,
o financovaní materskej školy a školských zariadení,
o určení výšky príspevkov obce na režijné náklady v školskej jedálni,
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
- o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
-

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :

24.05. 2019

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa :

24.05. 2019

Lehota na predloţenie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):

06.06. 2019

Doručené pripomienky (počet) :

-

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené

dňa:

-

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom

dňa:

-

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bohdanovce nad Trnavou dňa: 12.06. 2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Bohdanovce nad Trnavou dňa :

13.06.2019

VZN zvesené z úradnej tabule obce Bohdanovce nad Trnavou

dňa :

28.06.2019

VZN nadobúda účinnosť

dňa:

01.09.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Bohdanovce nad Trnavou na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce tento Dodatok č. 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 53/2017:
Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 53/2017
Šiesta časť
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
§1
Predmet úpravy
V zmysle zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dotácia
určená žiakom 1. stupňa ZŠ, deťom MŠ, ktoré dovŕšilo vek piatich rokov najneskôr
31.augusta príslušného kalendárneho roka, deťom, ktorých zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie,
deťom žijúcim v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo je príjem do domácnosti vo výške životného minima stanovená nasledovne:
1)
Príspevok na režijné náklady - zákonný zástupca dieťaťa a ţiaka prispieva formou
nenávratného príspevku na úhradu reţijných nákladov vzniknutých v školskej jedálni denne
vo výške 0,20 eur za jedno odobraté jedlo v priebehu školského roka.
2)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov /ďalej len príspevok na stravu/ a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bohdanovce nad Trnavou:
a) Školská jedáleň poskytuje stravovanie stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výţivové dávky. Stravníkom v školskej jedálni je dieťa MŠ a ţiak 1.stupňa ZŠ.
b) Obec Bohdanovce nad Trnavou určuje pre školské zariadenie 2. pásmo podľa
platných Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 vydaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
c) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 eur
podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje za kaţdý deň:
- v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a dovŕšilo vek
piatich rokov najneskôr do 31.augusta príslušného kalendárneho roka,
- ţiakovi, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu,
- dieťaťu, ktoré navštevuje MŠ vo veku od 2 – 5 rokov a ţije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej je príjem najviac vo výške
ţivotného minima,
d) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, ţe zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa
osobitného predpisu dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára –
špecialistu zdravotný stav vyţaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, obec vyplatí poskytnutú dotáciu
rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu na základe predloţenej dochádzky v ZŠ s MŠ v príslušnom mesiaci.
e) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu /bez priznania dotácie 1,20€/ uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo ţiaka za:
1. odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/ţiak nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo ţiaka deň vopred alebo najneskôr
do 7.00 h daného pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni
v danom stravovacom dni,
2. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo ţiaka deň vopred alebo najneskôr
do 7.00 h daného pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni
v danom stravovacom dni.
§2
Zaradenie školskej jedálne do 2.finančného pásma v stravovaní
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa určuje od 1.septembra 2019
v nasledovnej výške:
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§3
Preddavková platba pre deti MŠ, ktoré dovŕšili vek piatich rokov najneskôr 31.augusta
príslušného kalendárneho roka a žiakov 1.stupňa ZŠ

1) Preddavková platba pre ţiakov ZŠ v celkovej sume 45,- € bude vystavená rodičom na začiatku
školského roka. Táto suma bude predstavovať preddavok, z ktorého sa bude čerpať doplatok žiaci ZŠ – 0,15 € na deň/jeden odobratý obed x počet odobratých obedov v danom mesiaci x
10 mesiacov školského roka. V prípade ak rodič neodhlási dieťa zo stravy deň vopred alebo
v daný deň do 7.00 hod., musí uhradiť obed v plnej výške - žiaci ZŠ – 1,35 € na deň.
2) Preddavková platba pre deti MŠ, ktoré dovŕšili vek piatich rokov najneskôr 31.augusta
príslušného kalendárneho roka bude vystavená rodičom dvakrát ročne:
-

na začiatku školského roka – v sume 55,-€

-

1.februára v danom školskom roku – v sume 55,-€.

Táto suma bude predstavovať preddavok, z ktorého sa bude čerpať doplatok - deti MŠ - 0,45 €
na deň/jeden odobratý obed x počet odobratých obedov v danom mesiaci x 10 mesiacov
školského roka. V prípade, ak rodič neodhlási dieťa zo stravy deň vopred, alebo v daný deň do
7.00 hod., musí uhradiť obed v plnej výške - deti MŠ - 1,65 € na deň.

Ostatné náleţitosti VZN č.53/2017 ostávajú nezmenené.
Dodatok č. 2/2019 VZM č. 53/2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Bohdanovce
nad Trnavou dňa 12.06.2019, uznesením č. 36/2019.

Miroslav Sučák
starosta obce

Bohdanovce nad Trnavou , dňa 28.06.2019

