VZN č. 5/2017
Mesto Nováky podľa § 19 a § 20 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
toto všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevkov, ktorým sa mení VZN č. 4/2017o určení
príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného
času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni
pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch
Časť V., ods. b) sa mení v celom rozsahu nasledovne:
b)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni pri Materskej škole
v Novákoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nováky je na jeden deň určený príspevok
jednotne:

I. detský stravník: celodenná strava vo výške stravného limitu:
z toho: desiata:
obed:
olovrant:

1,27 Eur
0,30 Eur
0,72 Eur
0,25 Eur

poldenná strava vo výške stravného limitu:
z toho: desiata:
obed:

1,02 Eur
0,30 Eur
0,72 Eur

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je určený vo výške nákladov
na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa § 140 ods. 10
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II. dospelý stravník:

hodnota stravného limitu:
1,26 Eur
+ réžia
1,03 Eur
--------------------------------------------------Spolu dospelý na ŠJ MŠ
2,29 Eur

- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí
55 %, t.j. 1,26 Eur
zamestnanec hradí
45 %, t.j. 1,03 Eur
(z toho mu ešte prispieva Sociálny fond podľa Kolektívnej zmluvy)
Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za
celý mesiac poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet príslušnej ŠJ MŠ.
Časť V., ods. c) sa mení v rozsahu Pre dieťa v materskej škole nasledovne:

Pre dieťa v materskej škole je hodnota stravy 1 deň
z toho prispieva:
UPSVaR v Prievidzi
rodič

1,27 Eur
1,00 Eur
0,27 Eur

Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo schválené MsZ dňa 18.12.2017.
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa uverejnenia na úradnej tabuli mesta
Nováky.

Zverejnené: 01. 12. 2017

Schválené: 18. 12. 2017

Vyhlásené: 22. 12. 2017

Účinnosť: 06. 01. 2018
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primátor mesta

