Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č.
596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle zákona č. 375/2018 Z.z. ,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

DODATKU č. 1/2019
k
VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
Dodatkom č.1 z roku 2019 k VZN č.5/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamenná Poruba sa mení a dopĺňa text v §5
Školská jedáleň nasledovne:

§5
Školská jedáleň
3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,45 € –
druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva.
a) Desiata v sume
0,36 €
b) Obed v sume
0,85 €
c) Olovrant v sume
0,24 €
4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy - druhé pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
d) Obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume 1,15 €
e) Obed žiaka v ročníkoch 5. – 9. v sume 1,23 €
5) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19
ročných žiakov strednej školy - druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva:
f) Obed v sume 1,33 €
9) Príspevok na nákup potravín a réžiu u cudzích stravníkov sa uhrádza mesačne vopred
(učitelia)
Príspevok na nákup potravín a réžiu u žiakov materskej a základnej školy za mesiac
september sa uhradí v plnej výške na začiatku mesiaca september.
Príspevok na réžiu u žiakov materskej a základnej školy za mesiace október – jún sa uhradí
v plnej výške v mesiaci september.
Následne sa vykoná vyúčtovanie po skončení školského roku v septembri nasledujúceho
školského roku.

10) Odhlasovanie dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uskutočniť deň vopred
a to najneskôr do 1400 hod. v dňoch utorok – piatok, v pondelok je možné odhlásiť stravníka
do 7.00 hod.
Ak sa dieťa/žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka zo stravy, musí
uhradiť sumu obedu alebo iného jedla v plnej výške, nakoľko v takomto prípade nemá
dieťa/žiak nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v sume 1,20 €/obed. V tomto prípade môže byť obed alebo iné jedlo odobrané do obedára
a to pred začatím výdaja obedov od 11.15 hod. do 11.30 hod. alebo po skončení výdaja od 13.30
do 14.00.
Ostatné body § 5 VZN č.5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kamenná Poruba ostávajú nezmenené.

§6
Účinnosť
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..........................................
Ing. Pavol Sandanus
starosta obce

Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2018 bol prerokovaný obecným zastupiteľstvom v Kamennej
Porube dňa 12.06.2019 uznesením OZ č. 51/2019.

