Obec Smilno

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka, na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín a určení podmienok úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Smilno na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na
základe ust. § 28, 114,140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6
ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka,
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a určení podmienok úhrady v školskej
jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Smilno je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej jedálne pri
Základnej škole s materskou školou Smilno.
2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom /alebo žiakom/ za čiastočnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca v súlade s finančnými
pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými Ministerstvom školstva SR
s účinnosťou od 1.9.2011, výdaj jedál a nápojov podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „ príspevok „.
3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka,
zamestnanca a cudzieho stravníka a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie
v školskej jedálni.
Čl.2
Výška príspevku
1) Obec Smilno určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo
v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení nasledovne:

a) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov na
nákup potravín takto :
Materská škola (stravníci od 2 – 5 rokov)

Desiata Obed Olovrant Spolu / Eur

2. pásmo

0,36

0,85

0,24

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa uhradí

1,45 Eur
1,45 Eur.

b) Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré je v materskej škole v predškolskom ročníku uhrádza
príspevok vo výške nákladov na nákup potravín takto :
Materská škola (stravníci od 5 - 6 rokov)

Desiata Obed Olovrant Spolu / Eur

2. pásmo

0,36

0,85

0,24

1,45 Eur

Dotácia na stravu z ÚPSVaR

1,20 Eur

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa uhradí

0,25 Eur.

c) Zákonný zástupca žiaka v základnej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup
potravín sumou takto:
Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov)

Obed

2. pásmo

1,15 Eur

Spolu / Eur
1,15 Eur

Dotácia na stravu z ÚPSVaR

1,20 Eur

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa uhradí

0,00 Eur

Rozdiel vo výške 0,05 Eur bude použitý na úhradu režijných nákladov (energia, čistiace
prostriedky a pod.) v školskej jedálni.
c) Hodnota stravy pre zamestnancov školy je vo výške nákladov na stravu:
Stravníci od 15 – 19 rokov
2.pásmo

Ny na potraviny
1,33 Eur

Réžia
2,05 Eur

Spolu/Eur
3,38 Eur

d) Hodnota stravy pre cudzích stravníkov je vo výške nákladov na stravu:
Stravníci od 15 – 19 rokov
2.pásmo

Ny na potraviny
1,33 Eur

Réžia
2,05 Eur

Spolu/Eur
3,38 Eur

2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
určenú týmto všeobecne záväzným nariadením podľa vekových kategórií stravníkov.

Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet
zriaďovateľa na základe vystaveného príjmového pokladničného dokladu školskej jedálne
v hotovosti do pokladne školskej jedálne (vedúcej školskej jedálne) a to mesačne vopred
najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Týka sa to detí materskej školy,
ktoré nie sú predškolákmi a predškolákov, ktorí doplácajú do hodnoty jedla.
2) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zákonný zástupca predloží potvrdenie od
odborného lekára - špecialistu (gastroenterológa, diabetológa, imunológa a pod.) o tom, že
zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie a zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo
v školskej jedálni, zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe
žiadosti s priloženým potvrdením za počet odučených dní v školskom polroku vynásobený
hodnotou 1,20 na účet rodiča /zákonného zástupcu v banke do 25. februára a do 25. júla
príslušného kalendárneho roka. (Príloha č. 2)
2) Zamestnanci školy uhrádzajú 45% hodnoty jedného hlavného jedla a to 1,52 Eur,
zamestnávateľ (ZŠ s MŠ Smilno) hradí 55% hodnoty jedného hlavného jedla a to 1,86 Eur.
Zamestnávateľ hradí zo sociálneho fondu 0,10 Eur na potraviny a 0,35 Eur na režijné náklady.
3) Cudzí stravníci uhrádzajú plnú cenu jedného hlavného jedla a to 3,38 Eur v hotovosti do
pokladne školskej jedálne (vedúcej školskej jedálne) a to mesačne vopred najneskôr do 10.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4) Cena jedného hlavného jedla pre dôchodcov je určená Všeobecne záväzným nariadením
obce Smilno o poskytovaní príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku v aktuálnom
znení.
5) Rodič / zákonný zástupca je informovaný na prihlasovacom lístku na školské stravovanie o
podmienkach financovania stravy dieťaťa a o podmienkach včasného hlásenia prípadnej
neúčasti na stravovaní. (Príloha č. 1)
6) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

Čl. 4
Záverečné ustanovenie
1) Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 1/2019 dňa 1.8.2019 uznesením č. A-47/2019
2) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Smilno.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia č. 1/2019 končí účinnosť Všeobecne záväzného
nariadenia obce Smilno č. 1/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka,
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a určení podmienok úhrady v školskej
jedálni.
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019 .

V Smilne 3.7..2019

Bc. Vladimír Baran
Vyvesené: 3.7.2019
Vyvesené po schválení: 2.8.2019
Zvesené: 17.8.2019

starosta obce

