Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
(návrh)
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2008 zo dňa 4.9.2008
v znení neskorších zmien a dodatkov

o výške príspevkov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a v školských účelových zariadeniach
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá
Obec Častá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zák. NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtov. pravidlách územ. samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov

vydáva
toto VZN č. 2/2019 ako dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008:

1. Menia sa a dopĺňajú ustanovenia prílohy č. 1 k VZN č. 2/2008 nasledovne:
1a) Materská škola (MŠ) - výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou činí mesačne 13,00 EUR.
1b) Školský klub detí (ŠKD) - výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v školskom klube detí zriadenej obcou činí mesačne 13,00 EUR.
1c) Školská jedáleň (ŠJ) – na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach
školského stravovania (ŠJ):
- režijný poplatok za žiaka Základnej školy s materskou školou Častá (ZŠ s MŠ)
činí mesačne 4,00 EUR,
- centrálne sa zvyšuje pásmo na nákup potravín z pôvodného 3. pásma na nové
5. pásmo (1,20 EUR štát),
- cena olovrantu pre I. stupeň činí 0,45 EUR,
- režijné poplatky zamestnancov školy činia denne 1,50 EUR,
- režijné poplatky cudzích stravníkov činia denne 1,50 EUR.

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2008 zo dňa 4. septembra 2008 v znení VZN č. 3/2010, č.
2/2011, č. 3/2012 a č. 4/2015 ostávajú nezmenené.

Platnosť a účinnosť
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Častej
uznesením číslo: ...................... zo dňa: ....................... a týmto dňom nadobúda platnosť.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2019.

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.
starosta obce Častá
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