OBEC
DOLNÁ MARIKOVÁ

Obec Dolná Mariková na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády 668/2004 v znení neskorších
predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov vydáva Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení výšky
dotácie na dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne, CVČ a na pravidelnú
voľnočasovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Mariková.

D O D A T O K č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolná Mariková č. 2/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.) Tento dodatok mení všeobecne záväzné nariadenie a Dodatok č. 1 nasledovne:

Článok 3
Školský klub detí

1.)Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu za pobyt
dieťaťa v školskom klube v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva zástupca dieťaťa
mesačne na jedno dieťa je:
a) Za pravidelný pobyt v školskom klube od ukončenia vyučovania do ukončenia
dennej prevádzky 13,-€.

Článok 4
Školská jedáleň
1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ( ďalej len MŠVVaŠ SR ) a časť režijných
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
2) Schválený finančný limit a réžia na nákup potravín – 2. finančné pásmo
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3) V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, prispieva na stravovanie dieťaťa na
jedno jedlo nasledovne :
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4) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
1) nemení sa
2) Na tomto Dodatku VZN obce Dolná Mariková sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Dolná Mariková dňa 13.12. 2019, uznesením 91/2019
3) nemení sa

Ing. Peter Šujak
starosta obce

Tento Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: od 14.12.2019.

