-NÁVRHOBEC SLOVENSKÁ VES, Slovenská Ves 50, 059 02
Slovenská Ves
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ves č. 2 /2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné
náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec
Slovenská Ves
Čl. I.
Preambula
1. Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi, v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova v súlade s
ustanovením § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Slovenská Vesč.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom jeobecSlovenská
Ves(ďalej len“VZN“).
Čl. II.
Základné ustanovenia
1.

2.

Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Slovenská
Ves (ďalej len ”obec“).
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Slovenská Ves 313, pod ktorú patrí
školská jedáleň.
Čl. III.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

1. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníka v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na jednu desiatu, jeden obed
a jeden olovrant podľa vekovej kategórie stravníka.
2. Zákonný zástupca žiaka v základnej škole uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov.
3. Dospelý stravník uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov.
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Čl. IV.
Výška príspevku na režijné náklady
1. Stravníci uhrádzajú príspevok na úhradu režijných nákladov zariadenia školského
stravovaniav sume 2 € mesačne za jedného stravníka.
2. Dospelý stravník (cudzí stravník) uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov zariadenia
školského stravovania na jedno hlavné jedlo v sume 1,54 €.
Čl. V.
Podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na
úhradu režijných nákladov zariadenia školského stravovania sa uhrádzajú bezhotovostným
prevodom na účet alebo v hotovosti do pokladne na príjmový doklad.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

VZN č.2/2019 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Slovenskej Vsi č. ......... zo
dňa ................... a účinnosť nadobúda dňa1. septembra2019.
Toto VZN môže obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi meniť formou dodatku k tomuto VZN
alebo schválením nového VZN.
Zrušuje sa §4 VZN Obce Slovenská Ves o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy,
školského zariadenia a školskej jedálne na rok 2018 v obci Slovenská Ves zo dňa 13. decembra
2017.

............................................
Stanislav Gallik, v.r. starosta obce



Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce:
04.06.2019
Dňa: ...........................
pečiatka......................
Podpis................................



Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásené vyvesením na
úradnej tabuli obce Slovenská Ves:
Dňa: ...........................



Podpis................................

Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce Slovenská Ves:
Dňa: ...........................



pečiatka......................

pečiatka......................

Podpis................................

Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:
Dňa: ...........................

pečiatka......................
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Podpis................................

