Návrh VZN vyvesený v obci Lipníky
VZN vyvesené v obci Lipníky
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 21.02.2022 - 15.03.2022
dňa: 06.04.2022
dňa: 21.04.2022

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE LIPNÍKY
č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky

Obecné zastupiteľstvo obce Lipníky podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej aj ako iba „zákon“),
vydáva tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2019 o určení výšky o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipníky.

Čl. 1
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa menia a rušia ustanovenia čl. 2 ods. 4 VZN č. 1/2019 čl. 2 ods. 4 nasledovne:
1. Ruší sa pôvodné znenie Čl. 2 ods. 4.
2. Čl. 2 ods. 4 sa nahrádza novým znením:

(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo
žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na
režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:
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Ukazovateľ

MŠ denná (stravník
- dieťa MŠ)
MŠ denná (stravník
- dieťa MŠ, na ktoré je
poskytovaná dotácia na
stravu)
Stravníci - dospelí

Náklady na nákup
Príspevok
Platba ZZ za
Dotácia na
potravín na jedno jedlo Spolu
ZZ/
jeden deň
podporu
1. finančné pásmo
náklady na príspevok
(réžia
dieťaťa
nákup
na
a doplatok
k stravovací
Desiata Obed Olovrant potravín
režijné
na nákup
m návykom
náklady
potravín)
0,34

0,80

0,23

1,37

0,00

0,00

1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

0,00

1,30

0,07

Cudzí stravníci dospelí

1,26

0,00

1,26

1,26

0,83

2,09

Pozn.: sumy sú uvedené v eurách.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)

Na tomto dodatku k VZN č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch na svojom
21. zasadnutí, dňa 16.03.2022, uznesením č. 196/2022.
Účinnosť nadobudne pätnástym dňom od vyvesenia, t. j. 21.04.2022.

V Lipníkoch 05.04.2022

....................................
Ing. Ľubomír Pankuch
starosta obce

Vyvesené: 06.04.2022
Zvesené: ....................
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