Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolinské č. 3/2020
o výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Obec Smolinské podľa § 6 ods. 1 a v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a súlade s § 140 ods.
9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade so
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
O výške a príspevku rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a úhrady režijných
nákladov v školskej jedálni .
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Smolinské je zriaďovateľom Základnej školy s Materskou školou Smolinské,
908 42 Smolinské č. 407, ktorej súčasťou je školská jedáleň.(ďalej len ŠJ)
2) ŠJ poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom Základnej školy s materskou
školou Smolinské, 908 42 Smolinské č. 407 za čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníka v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a za čiastočnú úhradu režijných nákladov,( ďalej lenpríspevok )
3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp.
žiaka a určiť podmienky tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
Čl.2
1) Obec Smolinské určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole, materskej škole nasledovne- 2 finančné
pásmo: viď tabuľka:
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3) Zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka, stravník uhrádza výšku finančného príspevku
na stravovanie určené týmto VZN podľa Zákona 245/2008 podľa odseku 8 a 9 § 14

a odseku 4 a 5 § 141 v znení o výchove a vzdelávaní a v znení neskorších predpisov
zaradenie do 2. finančného pásma.
4) Stravník predškolského veku-jeho zákonný zástupca, ktorý má dotáciu so štátu vo
výške 1,20 €, bude doplácať na dennú stravu( desiata, obed, olovrant ) čiastku 0,25 €.
5) Stravník základnej školy bude mať so štátneho rozpočtu od 01.01.2020 dotáciu na
stravovanie vo výške 1,20 € rozdiel vo výške -0,05 €bude použitý na vylepšenie
stravy .
6) Zamestnanci základnej školy s materskou školou budú zaradení do 2 finančného
pásma s následnou hodnotou 1,33 € / 1 obed .
Čl. 3
Príspevok na réžie za stravníka
1) Príspevok na réžie za stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Smolinské
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je za každý kalendárny mesiac určený príspevok
na réžiu jednotne bez ohľadu , koľko dní v mesiaci sa dieťa/žiak -stravník odstravuje
a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie viď tabuľka
Platná od 01.01.2020

Paušálny mesačný príspevok za
stravníka v €
3,00
3,00
3,00

stravník- dieťa MŠ 3-5 rokov
stravník -dieťa MŠ predškolský vek
stravník-dieťa MŠ s nárokom na dotáciu na
podporu k stravovacím návykom
stravník-žiak ZŠ

3,00

stravník –žiak ZŠ s nárokom na dotáciu na
podporu stravovacím návykom
stravník -zamestnanec ZŠ s MŠ

3,00
3,00
Čl.4

Určenie podmienok platenia príspevku
za stravu a príspevku na réžiu školskej jedálne
1)Zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka a zamestnanci sú povinný uhradiť finančný príspevok
na účet školskej jedálne vedenom v Prima banke, č.ú:
SK 24 5600 0000 0092 0977 3005, VS: MMRRRR, a to mesačne vopred najneskôr do 20.dňa
v mesiaci.
2)Prípadnú neúčasť na stavovaní je možné nahlásiť do 7,30 hod príslušného dňa vedúcej
školskej jedálne, alebo odhlásiť deň vopred, osobne ,alebo na tel. číslo: 0901 708 396.
3)Včas nahlásená neúčasť na stavovaní sa zohľadní na konci školského roka.
4)Neohlásená neúčasť na stravovaní sa pokladá akoby sa stravník stravovania zúčastnil, t. z.
je povinný zaplatiť plnú výšku stravného.
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Čl.5
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmena a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Obce Smolinské.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Smolinské dňa:.
Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č 3/2019
Toto Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa: 29.01.2020.

V Smolinskom dňa: 25.11.2019
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