Dodatok č. 1/2019

k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
1/2019 o výške čiastočnej úhrady
nákladov v školskej jedálni pri ZŠ
s materskou školou Veľký Grob, zo dňa
01.06.2019.

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľký Grob dňa:
Schválené dňa:
Nadobúda účinnosť dňa:

05.09.2019
26.09.2019
26.09.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Grob podľa §4, ods. 3 písm. i, §6 a §11 ods. 4 písm .g
zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov na
riadnom zasadnutí

navrhlo
v článku 3 v bode 1 doplniť:
V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávajúceho procesu v materskej škole alebo
v základnej škole je potrebné, aby zákonný zástupca odhlásil dieťa zo stravy na základe
pokynov vedúcej školskej jedálne deň vopred alebo v daný deň do 08. 00 h, pretože takéto
dieťa nemá nárok na dotáciu. V prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy, musí
uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v plnej
výške podľa článku 4.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na stravu, uhradí v mesiaci september
príslušného školského roka zálohovú platbu v plnej výške nasledovne:
Materská škola:
Základná škola:

0 eur
16,20 eur / 15 obedov

Zálohová platba bude účinná od 01. 09. 2019.
a
doplniť článok 6 -Výška príspevku na režijné náklady v školských jedálňach
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 2 eura na
mesiac za stravníka.
Tieto režijné náklady nadobudnú účinnosť od 01.10.2019
Týmto sa ruší VZN č. 1/2014 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských
jedálňach zo dňa 27.02.2014.
Ostatné časti všeobecného záväzného nariadenia 1/2019 o výške čiastočnej úhrady nákladov
v školskej jedálni pri ZŠ s materskou školou a v materskej škole Veľký Grob, zo dňa
01.06.2019 zostávajú bez zmeny.
Tento dodatok bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe dňa 26.09.2019
uznesením č. 68/2019.
Vo Veľkom Grobe 05. 09. 2019
Viliam Rigo
starosta obce
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