
                  
                         OBEC JACOVCE

                  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce  

č.3/2018
  o určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu                
    nákladov  v školách  a školských  zariadeniach

               pre  ZŠ  s  MŠ   v zriaďovateľskej  pôsobnosti
                        Obce  Jacovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce, na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa § 4 ods. 1
a § 6 ods.1 zákona  o Obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa
§ 6, ods. 24 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov  a podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní   /školský zákon/  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v   znení
neskorších  predpisov  dopĺňa Doplnkom č.1  toto  Všeobecné  záväzné  nariadenie /ďalej len
„nariadenie“/

.
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Dodatok č.1 k  VZN č. 3/2018
  o určení  výšky  príspevku  na  čiastočnú  úhradu                
    nákladov  v školách  a školských  zariadeniach

               pre  ZŠ  s  MŠ   v zriaďovateľskej  pôsobnosti
                 Obce  JACOVCE

článok 6
Školská jedáleň

           Školská  jedáleň  sa  zriaďuje  na  prípravu,  výdaj,  konzumáciu  jedál  a  nápojov  pre
stravníkov čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Poplatky sa určujú na jedno jedlo
podľa  vekových  kategórií  stravníkov  a príspevok  zákonného  zástupcu  dieťaťa/žiaka  vo  výške
nákladov  na  nákup  potravín  v školskej  jedálni  MŠ  a ZŠ  od  1.1.2019.  Dotácia  štátu  pre  MŠ
/predškoláci/ je 1,20 €. Pri určení výšky poplatkov pre ŠJ sa vychádza z predpisu, ktorý vydalo MŠ
SR – finančné pásma na nákup potravín. 

a) materská škola a základná škola - desiata, obed, olovrant          

                                                                 1,19 €  / a réžia 0,01 €/ 
                                                  Spolu:    1,20 €

                       článok 7
Záverečné ustanovenia    

 
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2018   o    určení    výšky   príspevku    na   čiastočnú
úhradu   nákladov   v školách   a školských   zariadeniach  pre   ZŠ   s   MŠ    v
zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce  Jacovce ostávajú v platnosti.

   
                                                                                       Jaroslav Božik   

starosta obce








