DODATOK Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 7/2017
O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA RESP.
ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A URČENIE
PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VO VÝDAJNEJ
ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI
PRI
ŠKOLE
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA
Obec Spišská Teplica v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. p) a v zmysle §6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení
§ 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a zákona
č. 375/2018 Z.z. vydáva

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica

Článok 1
Predmet dodatku
Obec Spišská Teplica v súlade s ustanoveniami zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dopĺňa znenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 7/2017.
Článok 2
Zmeny v platnom znení VZN č. 7/2017
Pôvodné VZN č. 7/2017 sa mení nasledovne:
Do Článku 2 - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej
školskej jedálni sa dopĺňa takto:
Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského
stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu.
Strava sa poskytne dieťaťu prítomnému na vyučovaní, ktoré stravu odoberie. Zákonný
zástupca žiaka uhrádza plnú sumu za stravu, v prípade neodhlásenia zo stravovania z dôvodu
neprítomnosti žiaka na vyučovaní a odobratia stravy.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2017 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.1 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici
dňa 13.02.2019 uznesením č. 7/2019.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení.

......................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
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