Návrh
DODATKU č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2022
o určení výšky mesačného príspevku pre
školu a školské zariadenie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Istebné

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2022
o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Istebné

Obecné zastupiteľstvo v Istebnom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení
neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchovea
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva totovšeobecne
záväzné nariadenie obce Istebné, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku pre školu
a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Zmeny sú v nasledovných častiach:
§3
Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 25,00
EUR.
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou
školského klubu detí
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí zriadeného Obcou Istebné na sumu 10,00 EUR/ mesiac za každé dieťa navštevujúce
školský klub detí.
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrad v školskej jedálni
1. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorá poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca,
vo výške nákladov na nákup potravín určený podľa finančných pásiem podľa ods. 8 a 9 §140
a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 3. finančné pásmo.

2. Obec Istebné v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 určuje výšku príspevku
na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, ktorá poskytuje stravovanie deťom a žiakom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, v sume 14 EUR/ mesiac.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Iným
fyzickým osobám sú súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov a na nákup
potravín v sume:
a) zamestnanci
b) cudzí stravníci

3,71 EUR
4,41 EUR

4. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca formou
poštovej poukážky alebo bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne.
§7
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Istebnom sa na tomto Dodatku č.2 k VZN č. 2/2022 uznieslo
dňa : ................ uznesením č: ..............
2. Tento dodatok nadobúda platnosť od 1. 9. 2022.

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 2/2022:
- vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej adrese obce
pred rokovaním dňa:

29. 6. 2022.

- zvesený pred rokovaním dňa:

14. 7. 2022

Počet pripomienok od FO uplatnených k NÁVRHU VZN :

...

Počet pripomienok od PO uplatnených k NÁVRHU VZN :

...

Tento NÁVRH Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2022 bol schválený dňa : ......... Obecným zastupiteľstvom
v Istebnom uznesením č. ............

Toto VZN bolo po schválení vyvesené dňa:

.................

Toto VZN bolo po schválení zvesené dňa:

.................

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa:

.................

ZAPISOVATEĽ obecného zastupiteľstva :

1/ meno, priezvisko, podpis :

.....................

OVEROVATEĽ uznesenia obecného zastupiteľstva :

1/ meno, priezvisko, podpis :

.....................

2/ meno, priezvisko, podpis :

......................

