DODATOK Č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nová Baňa
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 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. 1 k VZN Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu
v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Článok I.
Predmet dodatku
Predmetom Dodatku č. 1 je úprava Čl. VI Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských jedálňach, ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Mení sa článok VI odsek 2. nasledovne:
Pôvodné znenie Čl. VI odsek 2:
2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky sa poskytuje:
(a) Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú
školu vo výške 1,20 eur za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo vzdelávacieho procesu a odobralo stravu,
(b) Na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho
procesu v materskej škole a súčasne odobralo desiatu.
Nové znenie Čl. VI odsek 2:
2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,30 € podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších právnych predpisov) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno
- vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
odobralo obed a iné jedlo. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj
individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v
základnej škole.

2. Dopĺňa sa článok VI odsek 3. nasledovne:
Pôvodné znenie Čl. VI odsek 3:
Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno - vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka podľa pokynov riaditeľa materskej školy alebo základnej
školy.
Nové znenie Čl. VI odsek 3:
Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno - vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka podľa pokynov riaditeľa materskej školy alebo základnej
školy. Za žiaka na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa nedodrží povinnosť prihlásenia/odhlásenia žiaka uhrádza príspevok za
daný deň v plnej výške.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 vyvesené na úradnej tabuli od 07.09.2021 do 21.09.2021.
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 schválené uznesením MsZ č. 99/2021 dňa 22.9.2021.
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 24.9.2021 do
8.10.2021.
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021nadobúda účinnosť dňa 9.10.2021.
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