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V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   
č. 1/2013
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 
 









Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 13.12.2013, uznesením č.72/2013

Účinnosť: 1.1.2014
Obec Nižný Klátov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9,10 a § 141 ods. 5,6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva


V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   
č. 1/2013

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 




§ 1
Úvodné ustanovenia

Predmetom všeobecného záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka.  (ďalej len príspevok). 

§ 2
Príspevok na režijné náklady 

Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno – technického vybavenia školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.
Príspevok na režijné náklady vo výške 1,00 € za jedno dieťa materskej školy a za jedného žiaka základnej školy mesačne. Za obdobie január až jún v školskom roku, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v mesiaci január najneskôr do 20-tého dňa jednorázovo vedúcej školskej jedálne, a za obdobie september až december v školskom roku, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v mesiaci september najneskôr do 20-tého dňa jednorázovo vedúcej školskej jedálne.  
Termín a spôsob platby zriaďovateľ školskej jedálne pri MŠ Nižný Klátov určil vyplácať vedúcej školskej jedálne do  pokladnice, a následne potom to vedúca školskej jedálne naraz na základe zúčtovania príslušného mesiaca prevedie do pokladnice zriaďovateľa. 
Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejnom prístupnom mieste v budove materskej , základnej školy a taktiež v budove obecné úradu v Nižnom Klátove. 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je  príjem najviac vo výške životného minima, príspevok na režijné náklady neuhrádza. 
Príspevok na režijné náklady zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka nevypláca aj v tom prípade, ak dieťa alebo žiak nenavštevoval ani jeden deň za príslušný mesiac školské zariadenie. 



§ 3
Záverečné ustanovenia 

	Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Klátove dňa 13.12.2013, uznesením č.72/2013.
	Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014. 




V Nižnom Klátove
Dňa: 13.12.2013


PhDr. Ing.  Marcela Jokeľová                                                                        
  starostka obce 


























Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                     
Číslo: 1/2013
___________________________________________________________________________


OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
      v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE 
1/2013

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
----------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN ) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:							27.11.2013
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                          	27.11.2013
Dátum ukončenia pripomienkového konania:						
09.12.2013
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:				
            10.12.2013

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
13.12.2013
uznesením č.72/2013
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
13.12.2013
VZN nadobúda účinnosť dňom:
01.01.2014







Obec Nižný Klátov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                     
Číslo: 1/2013
___________________________________________________________________________


OZNÁMENIE

K návrhu VZN obce č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.
----------------------------------------------------------------------------------------------


Dátum zverejnenia návrhu: 27.11.2013

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.




Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 09.12.2013





V Nižnom Klátove, dňa 27.11.2013





							  PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
							           starostka obce




Obec Nižný Klátov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                      
Číslo: 1/2013
___________________________________________________________________________


VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

K návrhu VZN obce č. 1/2013 výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.
----------------------------------------------------------------------------------------------



Dátum zverejnenia návrhu: 27.11.2013




	V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako predkladateľ VZN obce Nižný Klátov č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný Klátov, že k citovanému návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 09.12.2013. V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb.






V Nižnom Klátove, dňa 10.12.2013





  							  PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
							           starostka obce




O b e c   N i ž n ý   K l á t o v

Obecné zastupiteľstvo				    Nižný Klátov, 13.12.2013
v Nižnom Klátove 

Názov materiálu: VZN č. 1/2013 výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladá: 							Návrh na uznesenie: 
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 					
starostka obce							Obecné zastupiteľstvo v Nižnom 								Klátove 
								v súlade s čl. 68 Ústavy, podľa § 6 								ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 								Zb.o obecnom zriadení v z. n. p.								a podľa § 140 ods. 9,10 a § 141 								ods. 5,6 zákona NR SR č. 									245/2008 Z.z. o výchove 									a vzdelávaní (školský zákon) 								a o zmene a doplnení niektorých 								zákonov v znení neskorších 									predpisov
Spracoval:							a. p r e r o k o v a l o	
Ing. Tatiana Chovanová					VZN č. 1/2013 o výške príspevku 								zákonného zástupcu dieťaťa alebo 								žiaka na úhradu režijných 									nákladov v školskej jedálni 									a výdajnej školskej jedálni 									v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 								Nižný Klátov s účinnosťou od 								1.1.2014.
								b. u z n á š a   s a    n a
Prizvaný:							VZN č. 1/2013 o výške príspevku 								zákonného zástupcu dieťaťa alebo 								žiaka na úhradu režijných 									nákladov v školskej jedálni 									a výdajnej školskej jedálni 									v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 								Nižný Klátov s účinnosťou od 								1.1.2014.
Stanovisko:	
-
Odôvodnenie:
- povinnosť vyplývajúca zo školského zákona
V Nižnom Klátove, dňa 13.12.2013

