Číslo: VZN -10/2021

Všeobecné záväzné nariadenie

OBEC KECHNEC

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.l zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce KECHNEC
č. 10/2021

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kechnec

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:

18.11.2020
18.11.2020
03.12.2020

VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

03.12.2020
...............
1.1.2021

Obecné zastupiteľstvo v Kechneci podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 141 ods. 5 a 6 zák. č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie).

§1
Úvodné ustanovenia.
r

1. Obec Kechnec týmto nariadením určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v školskom zariadení, ktorého je zriaďovateľom.
2. Obec Kechnec je zriaďovateľom Výdajnej školskej jedálne pri MŠ Kechnec.
3. Obec Kechnec ako zriaďovateľ školského zariadenia podľa odseku 2 tohto paragrafu
určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo
výdajnej školskej jedálni.
4. Oznam a informáciu o výške mesačného poplatku a o termínoch splatnosti v súlade
s týmto nariadením zverejní riaditeľka MŠ na verejne prístupnom mieste a vhodným
a preukázateľným spôsobom informuje dotknuté osoby.

§2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady.
1. Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec poskytuje stravovanie:
a) deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky,
b) zamestnancom obce pracujúcim v Materskej škole. Výška poplatku zajedno jedlo,
ktorú uhrádza zamestnanec sa skladá z výšky nákladov na nákup potravín pre
vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 18/19 rokov a režijných nákladov.
2. Výška úhrady zákonného zástupcu sa stanovuje takto:
Materská škola ( stravníci od 2 do 6 rokov, 2 pásmo) v sume 1,45 €, z toho:

a)

Výška príspevku na nákup potravín - desiata
b) Výška príspevku na nákup potravín - obed
c) Výška príspevku na nákup potravín - olovrant

0,36 eur na jedno jedlo
0,85 eur na jedno jedlo
0,24 eur na jedno jedlo

3. V prípade získania dotácie na nákup potravín zo štátneho rozpočtu sa výška úhrady
zákonného zástupcu dieťaťa primerane znižuje.
4. Výška úhrady zamestnanca sa stanovuj e takto:
1. Výška príspevku na nákup potravín - obed
2.
Výška príspevku na úhradu režijných nákladov

1,33 eur na jedno jedlo
1,58 eur na jedno jedlo

5. Úhrada poplatkov za stravovanie v zariadení školského stravovania:
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
vopred mesačne najneskôr k 10 dňu v mesiaci priamou platbou, poštovou poukážkou alebo
bezhotovostným bankovým prevodom.
b) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu
režijných nákladov uhrádza zamestnanec obce vopred mesačne najneskôr k 10 dňu v mesiaci
priamou platbou, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným bankovým prevodom.

§3
Záverečné ustanovenia.
1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Kechnec sa uznieslo na tomto
nariadení dňa 3.12.2020. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.

JUDr. Ing. Jozef Konkoly
starosta obce

