
O B E C   Soblahov

Do da tok   č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015

o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

        Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve  a  školskej  samospráve  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  zákona  č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 

v y d á v a   D o d a t o k   č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení príspevku na čiastočnú
úhradu  nákladov  v materskej  škole,  o určení  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na
činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení
školského stravovania a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 31/3 – 2018 zo dňa 20.6.2018
ktorým sa dopĺňa  nasledovne: 

Článok 6
Školská jedáleň

6. Obec Soblahov ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Soblahov, je v zmysle
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 1. 1. 2019
prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevujú
posledný ročník materskej školy. 
7.  Rozdiel   vo  výške  poskytnutej  dotácie   na  podporu  výchovy  k stravovacím  návykom
dieťaťa na deň a hodnoty stravnej jednotky uhrádza zákonný zástupca  dieťaťa.
8. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
na zabezpečenie obeda a iného jedla za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 
9. Za zákonného zástupcu, ktorého dieťa/stravník, navštevuje posledný ročník materskej školy
a zúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a zároveň odobralo stravu, sa
náklady  na  nákup  potravín  uhradia  prostredníctvom  dotácie  na  podporu  výchovy  k
stravovacím návykom dieťaťa.
10. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa v prípade neúčasti na výchovno-vzdelávacej
činnosti  v materskej  škole odhlásiť zo stravy podľa pokynov školskej jedálne,  v opačnom
prípade je zákonný zástupca povinný hradiť celú hodnotu stravnej jednotky a to aj v prípade,
že stravník stravu neodobral .
11. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené ošetrujúcim
lekárom),  ktoré  neodobralo  stravu  z  dôvodu,  že  školská  jedáleň  nezabezpečí  diétne
stravovanie a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti patrí dotácia na podporu
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výchovy  k  stravovacím  návykom  dieťaťa.  Dotáciu  vo  výške  1,20  €  vyplatí  zriaďovateľ
zákonnému  zástupcovi  prostredníctvom  školského  zariadenia  a  to  za  dni,  kedy  sa  dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 

Tento Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Soblahov č. 13/2-2019, dňa 24.4.2019 a nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Soblahov, 1.4.2019

                                                                     Marian Hudec   v.r.
starostka obce

___________________________________________________________________________

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 8.4.2019 a zverejnený na 
www.soblahov.sk.

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:  0

VZN vyvesené na úradnej tabuli: 25.4.2019

VZN zvesené z úradnej tabule: 10.5.2019

Účinnosť: 10.5.2019

Potvrdené: 10.5.2019
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