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Obecné zastupiteľstvo Obce Láb na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení v spojení s ustanoveniami § 28,
§ 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 a § 6 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, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2019,
ktorým sa menia Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 3/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Láb v znení účinnom dňa 07.09.2011 a Všeobecne záväzné nariadenie
obce Láb č. 3/2019 v znení účinnom dňa 15.05.2019
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb v znení
účinnom dňa 07.09.2011 a Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 3/2019 v znení
účinnom dňa 15.05.2019 sa mení takto:
1.

§ 4 ods. 2) Školská jedáleň pri materskej škole znie:

„2)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Láb uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a podľa 1. finančného pásma nasledovne:
2.1. pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške 1,37 € (z toho 0,34 €
desiata, 0,80 € obed, 0,23 € olovrant).
2.2 pre stravníkov materskej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo veku 2 – 6 rokov vo výške 1,37 € (z toho 0,34 € desiata, 0,80 €
obed, 0,23 € olovrant), pričom poskytnutá dotácia z MPSVaR je 1,20 €, príspevok obce je
0,17 €, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza 0,00 €.

2.

§ 5 ods. 2) Školská jedáleň pri základnej škole znie:

„2)
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Láb uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a podľa pásma nasledovne:
2.1. pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov vo výške 1,15 € - 2. finančné pásmo
2.2. pre stravníkov základnej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo veku 6 – 11 rokov vo výške 1,15 €, pričom poskytnutá dotácia
z MPSVaR je 1,20 €, príspevok obce je 0,00 €, zákonný zástupca žiaka uhrádza 0,00 €.

2.3. pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov vo výške 1,23 € - 2. finančné
pásmo
2.4. pre stravníkov základnej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo veku 6 – 11 rokov vo výške 1,23 €, pričom poskytnutá dotácia
z MPSVaR je 1,20 €, príspevok obce je 0,03 €, zákonný zástupca žiaka uhrádza 0,00 €.
3.

§ 5 ods. 3) Školská jedáleň pri základnej škole znie:

Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školskej jedálni základnej školy Láb
(zamestnanci škôl a cudzí stravníci), ktorí hradia v cene obeda náklady na nákup potravín
a režijné náklady, je vo výške 1,33 € - 2. finančné pásmo

Článok II.
1.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe
dňa 26.06.2019, uznesením č. 36/2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

..............................................
Marián Moravčík, v.r.
starosta obce

