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NÁVRH NA UZNESENIE   MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  V  ŽILINE


       Uznesenie č.____/2009


       Mestská  zastupiteľstvo  v Žiline

               1/  Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie,  ktorým sa mení VZN č. 6/2009 o  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni





DÔVODOVÁ SPRÁVA


k návrhu  všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 6/2009 o  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

	 V súlade so schválením zákona NR SR č. 245 / 2008 Z.z. ( školský zákon ) o výchove a vzdelávaní, ktorý je účinný od 1. 9. 2008 a podľa § 140 ods. 9 uvedeného zákona, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určí zriaďovateľ  všeobecne záväzným nariadením. 
Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno – spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. 
MŠ SR  pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie nových finančných pásiem,  zaokrúhlených na 2 desatinné miesta  platných od 01.01. 2010,  na základe ktorých  sa stanoví výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni.   
Návrh VZN je v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Nakoľko sa jedná o prepočet v súvislosti so  zaokrúhľovaním  meny euro na dve desatinné miesta,  dopad na rozpočet je neutrálny.

Účinnosť VZN sa navrhuje od 1. januára  2010. 






NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.


Čl. I

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
   v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa mení nasledovne:

	V článku 2 sa odsek 2 nahrádza novým znením:

„2. Príspevok  uhrádza   zákonný  zástupca  dieťaťa, žiaka  vo  výške  nákladov  na  nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR.) § 140 ods.11, § 141 ods..7  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
)     

a) materská škola       desiata, obed, olovrant
    od 2 – 6 rokov            úhrada  najmenej     1,00 €          najviac  1,26 €
b) základná škola       obed  
    od 6 – 11 rokov         úhrada najmenej       0,83 €          najviac 1,10 € 
c) základná škola       obed   
    od 11 – 15 rokov      úhrada najmenej        0,90 €           najviac 1,16 €    
d) stredná škola          obed 
    od 15 – 19 rokov      úhrada najmenej        1,00 €           najviac 1,26 € 
Zamestnanci a ostatní dospelí stravníci uhrádzajú náklady na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných.
Finančné   pásmo   určené   zriaďovateľom   bude   záväzné   pre   všetky   stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.“
	V článku 2 sa odsek 4 nahrádza novým znením:

       „4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov  na 
       nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových  kategórií stravníkov  a finančného  
       pásma pre  diétny systém  určeného MŠ SR. 

a)  materská škola       desiata, obed, olovrant       
     od 2 – 6 rokov            úhrada  najmenej      1,20 €      najviac 1,52 €                                 
b)  základná škola       obed
       od 6 – 11 rokov          úhrada najmenej        1,00 €     najviac  1,31 €                                                                                                                                                                          c)  základná škola       obed                                                                                                           
       od 11 – 15 rokov        úhrada najmenej        1,08 €     najviac  1,39 €                                                                                                                                                                                                                                                                      d) stredná škola          obed                                                                                                                       
       od 15 – 19 rokov        úhrada najmenej        1,20 €      najviac 1,51 €“  



       

Čl. II.


	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ............   
	Toto   všeobecne   záväzné    nariadenie    nadobúda   účinnosť   dňa 1. januára 2010.                                                                                                                                                                                                                                                         



	


  
                                                                                                                      Ivan Harman 
                                                                                                              primátor



