Obec Trenčianske Bohuslaviciach na základe článku 68 Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5 a § 140
ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 4/2017,
ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Trenčianske Bohuslavice
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ďalej len VZN) určuje:
a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole (ďalej len MŠ),
b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (ďalej
len ŠJ),
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trenčianske Bohuslavice.
Článok 2
Materská škola
Obec Trenčianske Bohuslavice ako zriaďovateľ MŠ určuje výšku príspevku na úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v MŠ na 20,00 € mesačne.
Článok 3
Školská jedáleň
(1) Obec Trenčianske ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku na
stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
(2) Pre dospelého stravníka - zamestnanca sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov
15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza dospelý stravník - zamestnanec aj
režijné náklady na jeden obed.
(3) Pre dospelého stravníka - inú fyzickú osobu (ďalej len „cudzí stravník“) sa zabezpečuje strava
podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza aj režijné
náklady na jeden obed.
(4) Obec Trenčianske Bohuslavice ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje finančnú výšku príspevku
za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:

a) stravníci od 2 – 6 rokov:
desiata
obed
olovrant
Spolu

: 0,28 €
: 0,68 €
: 0,23 €
: 1,19 €

obed

: 1,19 €

b) dospelí stravníci:
c) režijné náklady:
na jeden obed : 1,38 €
(5) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne
vopred, a to prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Ak platba za stravné nebude
uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná
poskytnúť stravu deťom alebo dospelým stravníkom.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 4/2017, ktorým sa určuje výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Trenčianskych Bohuslaviciach Uznesením č. 41/2017, dňa 9.10.2017
a nadobúda účinnosť od 1.11.2017.
(2) Dňom účinnosti VZN č. 4/2017 sa ruší VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na činnosť MŠ a školských zariadení.

Ing. Bibiana Naďová, v.r.
starostka obce
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