OBEC

ČAKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČAKA
č.2/2021
DOPLNOK
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaka č. 1/2019
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA

ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ČAKA
Podľa § 6 odst. 8 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VŠEOBECNE ZÄZNÉ NARIADENIE č.2/2021 BOLO ZVERJNENÉ:


NA ÚRADNEJ TABULI OBCE

1.10.2021



NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE

1.10.2021

Obecné zastupiteľstvo v Čake podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:
Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaka č. 1/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce ČAKA sa dopĺňa nasledovne:


Čl. 4 ods. 2 sa nahrádza nasledovným znením:

Obec Čaka ako zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne určuje finančné pásmo 2 a výšku (sumu)
príspevku za stravovanie vo výdajnej školskej jedálni nasledovne:
a) MŠ denné
(stravníci od 2-6 rokov)

desiata :

0,36 €

obed

:

0,85 €

olovrant :

0,24 €

Spolu :

1,45 €

Režijné náklady

0,50 €

Celkové náklady na jeden deň

1,95 €

Z celkových nákladov na jeden deň bude odrátaná výška dotácie na stravu podľa § 2 písmeno
d zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

b) Základná škola – I. stupeň

obed

: 1,15 €

obed

: 0,50 €

(stravníci od 6-11 rokov) 2. pásmo
-

Režijné náklady
Celkové náklady na jeden deň

1,65 €

Z celkových nákladov na jeden deň bude odrátaná výška dotácie na stravu podľa § 2 písmeno
d zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

b) Základná škola – II. stupeň

obed

:

1,23 €

:

0,50 €

(stravníci od11-15 rokov) 2. pásmo
-

Režijné náklady
Celkové náklady na jeden deň

obed

1,73 €

Z celkových nákladov na jeden deň bude odrátaná výška dotácie na stravu podľa § 2 písmeno
d zákona č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. II
T Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Na tomto doplnku VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Čake uznesením č. 110/2021
dňa 30.09.2021

2. Tento doplnok VZN nadobúda účinnosť dňom 01.10.2021

Ľudovít Viglaš v.r.
starosta obce Čaka

