Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1, 2 a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2, 5 zákona 369/1990 Zb. zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerín č. 1/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerín o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia č. 2/2019
Návrh VZN č. 1/2022 zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
Návrh VZN č. 1/2022 zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Zasielanie pripomienok:
 písomne na adresu: Obec Čerín
Čerín č. 11
974 01 Banská Bystrica
 elektronicky: pavel.kmet@cerin.sk
viera.kvakova@cerin.sk

28.06.2022
28.06.2022
28.06.2022
08.07.2022

Návrh VZN – vyhodnotenie pripomienok dňa:
VZN č. 1/2022 schválené na rokovaní OZ - dňa:
Uznesenie č.:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

11.07.2022
13.07.2022
č. 30/2022
08.08.2022
01.09.2022

Všeobecne záväzného nariadenia obce Čerín č. 1/2022
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čerín č. 2 /2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Čerín vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na tomto:
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čerín č. 2 /2019 sa mení a dopĺňa takto:
§3
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na
internetovej stránke:
materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 0,38 € , obed 0,90 € , olovrant 0,26 €
/spolu 1,54 € - 3. finančné pásmo/
Dospelí stravníci:
obed 1,41 €
/3. finančné pásmo/
2) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
materskej škole na jedného stravníka mesačne vo výške 0,25 €/deň/1 dieťa.
3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre dospelého stravníka –
zamestnanca obce je určená: 1,41 € potraviny, 2,80 € režijné náklady t.j. spolu vo výške 4,21 €.
§4
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Čerín dopĺňa a mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Čerín
č.2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia zo dňa 07.06.2019.
2) Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Čerín na
svojom zasadnutí dňa 13.07. 2022 uznesením č. 30/2022
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.09.2022.

Pavel Kmeť, v.r.
starosta obce Čerín

