OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

NÁVRH
Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2020 o výške a
spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
školskom klube detí, školskej jedálni a základnej umeleckej škole.

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením §
6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ustanovením § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 139 a nasl. zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 596/2003
Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona číslo 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov
navrhuje zmeny v článkoch:
Článok 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa sa v zmysle ustanovení zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa zmení z dôvodu ukončenia účinnosti k 31. 12. 2020 nasledovne:

Kategória stravníkov /výška príspevku na
celodennú stravu

Stravné

MŠ (od 2 - 5 rokov)

2,04 €

MŠ predškoláci - deti rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky

2,04 €

ZŠ I. stupeň (ročníky 1. - 5.)

1,90 €

ZŠ II. stupeň (ročníky 6. - 9.)

2,10 €

Dospelí stravníci - zamestnanci MŠ, ZŠ

2,50 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1/2020 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2020 bol schválený

Obecným zastupiteľstvom obce Bernolákovo dňa 8. decembra 2020, uznesením číslo
xx/10/2020
2. Tento dodatok č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.11/2020 nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 2021.

V Bernolákove, dňa 2. novembra 2020

Mgr. Richard Červienka
starosta obce
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