Obecné zastupiteľstvo obce Bobrov v zmysle § 6 ods. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2018

o úprave VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za
pobyt v materskej škole, školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrov.
§1
Predmet úpravy
1. Týmto VZN sa upravuje a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, tabuľka v
§ 4 nasledovne:
limit potravín
stravníci
celodenná - MŠ: 2-6 rokov
(v zmysle navrhovaného
zákona)

0,28

0,68

0,23

celodenná - MŠ: 2-6 rokov

0,28

0,68

0,23

poldenná - MŠ: 2-6 rokov
(v zmysle navrhovaného
zákona)

0,28

0,68

poldenná - MŠ: 2-6 rokov

0,28

0,68

ZŠ 6-11 rokovdeti spadajúce do uvedeného zákona
0,29
§ 4 odsek 3 písmeno b)
a c) – deti z rodín v HN
ZŠ 11-15 rokov
Deti spadajúce do uvedeného zákona § 4 odsek 3 0,29
písmeno b) a c)- – deti
z rodín v HN

1,09

ZŠ 11-15 rokov(HM)

0,29

1,09

a

cudzí stravníci VPP polievka

0,01

0,1

1,09+0,29

1,47

0,43

0,53

36%

36%

2,66
0,96

1

0,97

(možná spoluúčasť)

1,20

(možná spoluúčasť)

1,20

1,16+0,29
1,09+0,29

1,19

(možná spoluúčasť)

0,97
1,01+0,29+
(možná
spoluúčasť)

0,07

1,20

1,20

0,01(okrem detí spadajúcich
0,97 +
do uvedeného zákona § 4
(možná
odsek 3 písmeno b) a c)- deti
spoluúčasť)
z rodín v HN)

1,09

0,29

škôl

0,01(okrem detí spadajúcich
1,20 +
(možná
do uvedeného zákona § 4
odsek 3 písmeno b) a c)- deti spoluúčasť)
z rodín v HN)

1,01

ZŠ 11-15 rokov

zamestnanci
škol.zariadení

réžia

desiata obed olovrant

spolu
Dotácia spoluúčasť
úhrada v
ÚPSVaR rodiča
€

(možná spoluúčasť)

1,16+0,29
1,-

0,09+0,29

cudzí stravníci obed bez
polievky

0,76

0,94

64%

64%

cudzí stravníci; OcÚ obed

1,19

1,47

1,7
2,66

2. Týmto VZN sa ďalej upravuje a dopĺňa § 4, ods. 5c nasledovne:
c) Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje: osobne v školskej jedálni, telefonicky na
t.č. 0918 162 461 alebo cez priamy odkaz na prihlasovací dialóg
:http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=90218 (prihlasovacie meno+heslo je potrebné vyzdvihnúť u vedúcej); a to v čase od 6.30 do 14.00 deň vopred. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa možno obed vyzdvihnúť do obedára (iba 1.deň
ochorenia). Ak sa jedná o dieťa spadajúce do kritérií novelizovaného zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č.
96/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., obed neodhlásený deň vopred zaplatí
rodič stravníka v plnej, nedotovanej výške.
Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrov zostávajú
nezmenené a naďalej v platnosti.
§2
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľ-

stva obce Bobrov, ktoré sa konalo dňa ............, pod číslom .........
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......................

Ing. Anton Grobarčík
Starosta obce
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