VZN 15/2008

Žilinský samosprávny kraj

Strana 1

Dodatok č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 15/2008 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Žilinský samosprávny kraj na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 53 ods. 6 a 7, § 115
ods. 5 a 6, § 116 ods. 6 a 7, § 117 ods. 7 a 8 , § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského
samosprávneho kraja č. 15/2008 v znení Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo
15/2008 v znení Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 takto:
1. V Čl. II. odsek 1 písm. e) sa za slová „čiastočnú úhradu nákladov“ vkladajú slová „spojených
so stravovaním.“
2. V Čl. IV. odsek 7 sa za slová „predloží mu doklad“ vkladajú slová „ nie starší ako 3 mesiace“.
3. V Čl. V odsek 4 sa za slová „predloží mu doklad“ vkladajú slová „nie starší ako 3 mesiace“.
4. V Čl. VI odsek 4 sa za slová „predloží mu doklad“ vkladajú slová „nie starší ako 3 mesiace“.
5. V Čl. VII odsek 4 sa za slová „predloží mu doklad“ vkladajú slová „nie starší ako 3 mesiace“.
6. V Čl. VIII odsek 1 sa na konci pripája veta:
„Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni alebo výdajnej
školskej jedálni sumou v rozpätí od 0,00 € do 0,05 € na odobraté hlavné jedlo.“
7. V Čl. VIII sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Konkrétnu výšku príspevku v rámci určeného rozpätia a výšku úhrady režijných nákladov
určí riaditeľ školy, ktorého súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň.“
„(4) Zriaďovateľ školy, ktorého súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň
môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo odpustiť príspevok na úhradu
nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni, ak o to
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa podľa
postupu a podmienok uvedených v časti III. tohto VZN a predloží mu doklad nie starší ako 3
mesiace o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu3).“
V Čl. VIII doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
8. V Čl. IX odsek 1 sa slová „čl. V až VII“ nahrádzajú slovami „čl. V až VIII“.
9. V Čl. IX odsek 2 sa za slová „stredisko záujmovej činnosti“ vkladá čiarka a slová „školská
jedáleň a výdajná školská jedáleň“.
10. V Čl. IX odsek 3 sa slová „čl. V až VII“ nahrádzajú slovami „čl. V až VIII“ a za slová
„doložený doklad“ sa vkladajú slová „nie starší ako 3 mesiace“.
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11. V Čl. X odsek 1 sa slová „čl. IV až VII“ nahrádzajú slovami „čl. IV až VIII“.
Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

ČL. II
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 6 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 21. februára 2012 Uznesením 9/15
a nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

