Obec Viničky
ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
Obec Viničky v súlade s ustanovením § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 2, písm. g) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničky o určení výšky príspevkov pre
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Viničky
č. 4/2015

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
01.12.2015
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:
01.12.2015
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
01.12.2015
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
11.12.2015
Pripomienky zasielať:
- Písomne na adresu: Obec Viničky, ul. Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
- Elektronicky na adresu: obecvinicky@kid.sk; obec.vinicky@mail.t-com.sk
- Faxom na číslo: 056 / 637 32 81
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
14.12.2015
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce Viničky dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

14.12.2015
15.12.2015
1.1.2016

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické
osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo elektronicky, alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade u predkladateľa návrhu, cestou podateľne obecného
úradu.

Čl. I
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1. Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách podľa § 6 a § 11, ods.4 písm. g) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov rozhodlo, že obec Viničky ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle §
19 ods. 2, písm. a) zákona č.596/2003 Z. z. určuje výšku príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Viničky podľa tohto nariadenia.
2. Obec Viničky určuje výšku príspevkov pre:
a) materskú školu
b) školskú jedáleň pri materskej škole
Čl. II
Materská škola
§2
Materská škola (ďalej len MŠ) zabezpečuje výchovu a vzdelávanie a poskytuje predprimárne
vzdelávanie.
§3
1. Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
2. Zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Viničky prispieva mesačnou sumou 3,50 € pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu.
Čl. III
§4
Školská jedáleň pri MŠ
1.

Školská jedáleň je zriadená za účelom prípravy, konzumácie jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu.

2.

Školská jedáleň zabezpečuje zdravú výživu pre:
a) deti,
b) zamestnancov škôl a školských zariadení,

c) iné fyzické osoby (dôchodcom) so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3.

Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, zamestnancov škôl a školských
zariadení a iných stravníkov aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

4.

Školská jedáleň eviduje stravníkov na základe záväznej prihlášky.

5.

Rozsah a podmienky činnosti upravuje prevádzkový poriadok, ktorý schvaľuje príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva.
§5
Výška príspevkov a podmienky úhrady za stravovanie

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade
s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov:
Desiata Obed Olovrant SPOLU
€
€
€
€
________________________________________________________
Materská škola denné
0,26
0,64
0,22
1,12
(stravníci od 3-6 rokov)
________________________________________________________
2. Zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa 4. finančného pásma – stredné školy (stravníci
od 15-18/19 rokov) navýšené o režijné náklady
Obed
Režijné nákl.
SPOLU
€
€
€
__________________________________________________________________________
Zamestnanci
1,26
2,70
3,96
__________________________________________________________________________
Cudzí stravníci
1,26
2,70
3,96
Vzorec na výpočet réžie:
Celkové náklady za kalendárny rok 2014 : celkový počet pripravených jedál = výška
režijných nákladov na 1 pripravené jedlo
7 686 : 2 887 = 2,66 (zaokrúhlene 2,70 EUR)

Čl. IV
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Viničky o určení výšky poplatkov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Viničky bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva číslo 7/3M/2015 dňa 14.12.2015.
2. Platnosť VZN Obce Viničky o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Viničky č. 5/2010 a jeho dodatkov č. 1 a č. 2 končí dňom
31.12.2015.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Michal Takáč
starosta obce

