D O D A T O K č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajov č. 1/2009
O výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou
Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Obcou
Dunajov
Tento návrh dodatku č.1 všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Dunajov
/ ďalej len VZN/ určuje
,,v Článku 4 “ – výška príspevku v školskej jedálni
§1
Výška príspevku
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
v náväznosti na finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných MŠ SR sa určuje
takto:
1/ v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Dunajov :

a/ zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole :
s celodenným pobytom – predškoláci
0,25€/ s dotáciou 1,20€ zo ŠR/obed
2. s poldenným pobytom - predškoláci
0,01€/ s dotáciou 1,20€ zo ŠR/ obed
3. s celodenným pobytom – ostatní
1,45€/obed
4. s poldenným pobytom - ostatní
1,21€/obed
– režijné náklady v sume 0,15 €/ za odobraný obed/hradené z rozpočtu obce
1.

b/ dospelý stravník, zamestnanec školy aj cudzí stravník / iná fyzická osoba/
finančný limit na nákup potravín
1,33 €
režijné náklady
1,37 €
úhrada stravy
2,70 €/obed
c/ žiakom I. stupňa základnej školy je poskytnutá dotácia / 1,20 € zo ŠR / obed
– režijné náklady v sume 0,15 €/ za odobraný obed/hradené z rozpočtu obce
Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
- odobratú stravu v danom stravovacom dni,
- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa,
v stanovenom termíne a čase podľa pokynov v zápisnom lístku v danom stravovacom dni

alebo žiaka

Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté v tomto dodatku platia podľa pôvodného VZN č.1/2009 Obce
Dunajov schváleného Obecným zastupiteľstvom Dunajov uznesením č. 6/2009.
Tento dodatok č. 2 k VZN bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 19.06.2019,
uznesením č. 17/2019 a VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 09.2019
Vyvesené dňa: 04.06.2019
Zvesené dňa : 19.06.2019

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce

