D O D A T O K č. 4
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008
obce Plavecké Podhradie
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí sa dňa 05.12.2012 uznieslo na zmene
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2008 takto:
Čl. 2 Výška príspevku a podmienky platenia príspevku odstavec 1, bod 1.1 znie:
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Plaveckom Podhradí je 14 € slovom
štenásť euro za jedno dieťa mesačne.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v Materskej škole v Plaveckom
Podhradí je 14 € slovom štrnásť euro za jedno dieťa mesačne.
Odstavec 3 znie:
Obec Plavecké Podhradie určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v MŠ, ZŠ alebo školskom zariadení nasledovne:
Školská jedáleň pri Materskej škole od 01.01.2013 - 31.08.2013
stravníci od 2 – do 6 rokov (Materská škola)
Desiata
Obed
Olovrant
Réžia
0,30 €
0,72 €
0,25 €
0,00 €

Spolu za jedno dieťa denne
1,27 €

stravníci od 6 – do 11 rokov
Desiata
Obed
Olovrant
0
1,09 €
0

Réžia
0,00 €

Spolu za jedného žiaka denne
1,09 €

Zamestnanci
Desiata
Obed
0
1,26 €

Olovrant
0

Réžia
0,00 €

Spolu za jedného stravníka
1,26 €

Cudzí stravníci
Desiata
Obed
0
1,26

Olovrant
0

Réžia
1,40

Spolu za jedného stravníka
2,66 €

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v odstavci 3 tohto Dodatku.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné
uhradiť finančný príspevok vopred v hotovosti a to najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca.
Neúčasť na stravovaní v Materskej škole je možné nahlásiť do 8:00 hodiny príslušného
dňa vedúcej školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
Neúčasť na stravovaní v Základnej škole je možné nahlásiť deň vopred do 14:00 hodiny
vedúcej školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
Na znení tohto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí dňa
05.12.2012.
Nadobudnutím účinnosti tohoto Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 sa
ruší Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008.
Vyvesené : 19.11.2012
Zvesené : 15.01.2013
Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. 01. 2013

Milan Kousal
starosta obce

