OBEC SĽAŽANY

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sľažany

Obecné zastupiteľstvo v Sľažanoch v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sľažany .
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
v zariadení školského stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými
ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2011.
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2. Výška príspevku je nasledovná:

1 desiata

1 obed

1 olovrant

€
0,28

€
0,68

€
0,23

Stravník - dieťa v MŠ
Stravníci od 2 – 6 rokov

Stravník – žiak v ZŠ, v SŠ
Stravníci od 6 -11 rokov
Stravníci od 11 -15 rokov
Stravníci od 15 - 18/19 rokov

Celodenná
strava
€
1,19

1 obed
€
1,01
1,09
-

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto
článku sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou.
§3
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov
v zariadení školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma stanoveného
MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných žiakov strednej školy.
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,19 euro a režijné
náklady vo výške 1,62 euro.
4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na
nákup potravín a režijných nákladov.
5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje na
sumu
2,81 eur, pričom zamestnanec prispieva sumou 0,70 eur a zamestnávateľ sumou 2,11 eur.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§4
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť do 10. dňa v mesiaci poštovou
poukážkou, alebo prevodom na účet.
2. Riaditeľ je povinný účinné VZN zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy.
§5
Záverečné ustanovenia
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
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§6
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 7/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v ŠJ, ktorej zriaďovateľom je Obec Sľažany.

_____________________________________
Ing. Jozef Magát, v.r.
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 6.11.2017 do 21.11.2017
Zverejnený na internetovej stránke obce 6.11.2017
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2017, uznesením č.28/2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce 4.12.2017
Zverejnené na internetovej stránke obce 4.12.2017
VZN zvesené z úradnej tabule obce Sľažany 19.12.2017
odstránené z internetovej adresy 19.12.2017

3

