VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2021
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Sikenička č. 1/2012 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v obci
Sikenička v znení VZN č. 6/2019

Návrh zverejnený dňa: 10. 8. 2021
Dátum schválenia obecným zastupiteľstvom: 27. 8 . 2021
Účinnosť od : 1. 9. 2021

Obec Sikenička na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 a ustanoveniami § 28, § 49, §114, § 116 a §
140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) sa uznáša na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenička č. 1/2021
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenička č. 1/2012 o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v
obci Sikenička v znení VZN č. 6/2019 nasledovne
§1
Úprava znenia
§ 3 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni:
1) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy podľa vekových kategórií
stravníkov. Náklady na nákup potravín sú určené podľa III. finančného pásma vydané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Materská škola

Stravníci – deti od 2 do 5
rokov veku
Stravníci deti od 5 rokov
veku a všetky deti
s dotáciou – zák. č.
544/2010 Z.z.
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1,54
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0,38
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0

v EUR
Príspevok
zákonného
zástupcu
za 1 deň
1,54
0,24

2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a) zamestnancom Materskej školy s VJM v Sikeničke a zamestnancom Obecného úradu
v Sikeničke
1,54 EUR / obed
b) obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom v Sikeničke
2,50 EUR / obed.
3) Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Sikeničke.
4) Včas neodhlásené stravovanie (do 7.00 hod. príslušného dňa) sa uhrádza v celej výške
nákladov na potraviny, nezávisle od nároku dieťaťa na dotáciu, nakoľko štát neposkytuje
dotáciu na neodobratú stravu, t.j. vo výške 1,54 EUR za deň.

§2
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
V Sikeničke dňa 27. 8. 2021

Mgr. Katarína Grófová
starostka obce Sikenička

