Obecné zastupiteľstvo v Sokolovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. ovýchove avzdelávaní (školský zákon) a ozmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv ydáv a
„N Á V R H“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIEč. 2/2022,
ktorým s a mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladovv školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokolovce
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokolovce č. 1/2019 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Sokolovce sa mení a dopĺňa takto:
(1) V článku 2 Materská škola, bod 2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.

Výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt je 15,00 € na jedno dieťa.“
(2) V článku 3 Školská klub detí, bod 2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.

Výškamesačného príspevku na úhradu nákladov je 8,00 € na jedno dieťa.“
(3) V článku 6 Školská jedáleň, bod 3 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.

Výškapríspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné
stravovanie, diétne stravovanie3), stravovanie športovcov stanovená vsúlade s 3.
finančným pásmomavýška príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je určená
vprílohe č. 1.“
Článok II.
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Sokolovciach dňa ................... Uznesením OZ č. .../2022.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. 09. 2022.

V Sokolovciach, dňa 30. 06. 2022
Ing. Marián Dóczy
starosta obce

Príloha č. 1

3. finančné pásmo
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 01. 09. 2022

Bežné stravovanie
Materská škola
(stravník od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravník od 6 – 11 rokov)
Základná škola
(stravník od 11 -15 rokov)
Zamestnanci škôl
a školských zariadení a iné
fyzické osoby

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok
na režijné
náklady

Spolu

0,38

0,90

0,26

0,20

1,74

-

1,21

-

0,20

1,41

-

1,30

-

0,20

1,50

-

1,41

-

-

1,41

*)výška celkovej úhrady pre zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných nákladov za
predchádzajúce obdobie

