Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 2/2019 zo dňa 15. 11. 2019 obce Margecany o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Margecany
.
Obecné zastupiteľstvo obce Margecany sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
ustanovenia § 28, 49, 114, 116, 140, 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej len "dodatok") k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2019 (ďalej len "VZN"):
Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN nasledovne:
1. Článok 2 bod 5 znie:
Dospelému stravníkovi – dôchodcovi s trvalým pobytom v obci Margecany sa výška
finančného príspevku na režijné náklady na výrobu jedného jedla znižuje o sumu 0,20€.
2. Článok 2 sa dopĺňa o bod 6:
Zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská
jedáleň uvedený druh diéty nezabezpečuje alebo nemá vytvorené podmienky napr.:
- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),
- diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru - cukrovka),
- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
vyplatí zriaďovateľ dotáciu na stravu na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ
alebo ZŠ potvrdenej riaditeľom školy v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.
na jeho účet najneskôr do 20. dňa v mesiaci po ukončení predchádzajúceho mesiaca.
3. Ostatné časti VZN obce Margecany v znení neskorších zmien a dodatkov o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Margecany ostávajú
nezmenené a platné.
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