Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka
č. 6/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka
č. 5/2019
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka

Zverejnené pred schválením: 29. 07. 2019
Zvesené pred schvaľovaním: 14. 08. 2019
Schválené: uznesením č. 70/2019
Vyvesené po schválení: 15. 08. 2019
Nadobúda účinnosť: 01. 09. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka
č. 6/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Rovinka č. 5/2019
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka
Obec Rovinka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 596/2003 Z. z, o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka (ďalej len
„VZN“) sa mení a dopĺňa takto:
a) Článok 6 VZN sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
1) Pre prevádzku školská jedáleň pri materskej škole sa určuje 3. finančné pásmo na nákup
potravín na jedno jedlo.
2) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a prípravu jedla podľa vekových
skupín:
a) Materská škola - deti
(v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
veková kategória – do 6 rokov
1,54 €
z toho:
desiata
0,38 €
obed
0,90 €
olovrant
0,26 €
b) Materská škola - cudzí stravníci
(súkromná MŠ, iné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorí si hradia
náklady v plnej výške)
veková kategória – do 6 rokov
3,01 €
z toho:
desiata
0,74 €
obed
1,65 €
olovrant
0,62 €
dospelí stravníci - zamestnanci – obed
dôchodcovia – obed

2,89 €
2,89 €
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3) K bodu 1 písm. a) sa určuje výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni pre dieťa vo výške 0,50 eur / 1 dieťa 1 deň.
4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanec alebo cudzí stravník školy
alebo školského zariadenia vždy na mesiac vopred. Výšku príspevku za jednotlivý mesiac,
termín a spôsob úhrady určí vedúci školskej jedálne.
b) Za Článok 6 VZN sa dopĺňa Článok 7 Výdajňa školská jedáleň v priestoroch Základnej
školy, Školská 266, Rovinka, ktorý znie:
1) Pre prevádzku výdajňa školskej jedálne sa určuje 2. finančné pásmo na nákup potravín na
jedno jedlo.
2) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a prípravu jedla podľa vekových
skupín:
a) Základná škola - žiaci
(v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)
veková kategória - od 6 do 11 rokov (1. stupeň) – obed
1,15 €
veková kategória - od 11 do 15 rokov (2. stupeň) – obed

1,23 €

b) Základná škola - cudzí stravníci
(zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a hradia si náklady v plnej
výške)
veková kategória - od 6 do 11 rokov (1. stupeň) – obed
2,50 €
veková kategória - od 11 do 15 rokov (2. stupeň) – obed
c) Základná škola - zamestnanci

2,56 €
2,80 €

3) K bodu 1 písm. písm. a) sa určuje výška príspevku na úhradu režijných nákladov vo
výdajnej školskej jedálni pre dieťa alebo žiaka vo výške 0,50 eur / 1 žiak / 1 deň.
4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka, zamestnanec alebo cudzí stravník školy alebo
školského zariadenia vždy na mesiac vopred. Výšku príspevku za jednotlivý mesiac,
termín a spôsob úhrady určí vedúci školskej jedálne.
c) Doterajší Článok 7 VZN sa označuje ako Článok 8.
Článok 2
Záverečné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Rovinka dňa 14. 08. 2019 uznesením č. 70/2019.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 09. 2019.
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3) Starosta obce Rovinka sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného
nariadenia obce Rovinka č. 5/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka

Milan Kubeš
starosta obce
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