Dodatku č. 8
K VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce
Záhorská Ves
VZN obce sa mení:
§4 /Školská jedáleň pri Materskej škole/:
ods.2 "Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,45 €,
z toho desiata 0,36, obed 0,85 €, olovrant 0,24 € - druhé finančné pásmo na nákup potravín."
ods. 3 "Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),
Ov školských jedálňach obci Záhorská Ves sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden
obed podl'a druhého finančného

pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 1,33 € a režijných

nákladov na výrobu jedál 0,90 €.
§5 /Školská jedáleň pri Základnej škole/:

ods. 2" Príspevok na nákup potravín na jeden obed pre žiaka l. stupňa základnej školy 1,21 €
a pre žiaka II. stupňa základnej školy 1,30 € - tretie finančné pásmo nákladov na nákup
potravín."
ods. 3 "Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov /zamestnanci

školy a cudzí stravníci!

v školských jedálňach obci Záhorská Ves sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden
obed podl'a tretieho finančného

pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 1,41€ a režijných

nákladov na výrobu jedál 1,19 €.
a doplňa sa:
ods. 5
"Stanovuje sa zábezpeka vo výške 20 €, ktorá musí byť uhradená v hotovosti do pokladne školskej
jedálne najneskôr v stanovenej lehote do 3 dní od podpísania zápisného lístka do školskej jedálne.
Zo zábezpeky bude vykonávané vyúčtovanie

ku koncu školského roka a zvyšná čiastka bude vrátená

najneskôr do 15 dní po skončení príslušného školského roka. V prípade, že sa zábezpeka minie na
úhradu záväzkov pred skončením školského roka, školská jedáleň môže požadovať o ďalšiu úhradu
rovnakou formou."
Tento dodatok bol schválený uznesením č. 65/2019 zo dňa 25.06.2019 a nadobúda účinnosť od
01.09.2019

JUDr. Boris Šimkovič
Starosta obce

