VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Pakostov dňa 14.08.2011

VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.09 2011

Obecné zastupiteľstvo v Pakostove na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie zákona SNR č.
245/2008 Z .z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a
určení podmienok úhrady v školskej jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Pakostov je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - Školskej jedálne pri
Materskej škole Pakostov 102.
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 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
a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
Čl. 2
Výška príspevku
(1) Obec určuje výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov nasledovne :
a) Materská škola
(stravníci od 2 – do 6 rokov )

Desiata
0,24

Obed
0,60

Olovrant
0,21

Spolu €
1,05 €

b) Základná škola
(stravníci od 6 – do 11 rokov )

Desiata
X

Obed
0,88

Olovrant
X

Spolu €
0,88 €

c) Zamestnanci školy

Desiata
X

Obed
2,33

Olovrant
X

Spolu
2,33 €

e) Cudzí stravníci

Desiata
X

Obed
2,33

Olovrant
X

Spolu
2,33 €

(2) Zamestnanci školy a cudzí stravníci (zamestnanci OcÚ, dôchodcovia) uhrádzajú okrem
príspevkov na nákup potravín na jedlo aj režijné náklady.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bodoch a), b)
čl. 2 ods. 1.
(4) Zamestnanci škôl a cudzí stravníci uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie
určenú týmto VZN podľa bodu c) a d) ods. 1 a ods. 2 čl. 2.
(5) Úhrada pre zamestnancov škôl a OcÚ sa realizuje podľa § 152 ods.3 zákona č. 311/2001
Zákonníka práce :
- zamestnávateľ hradí 55 % z hodnoty stravy, t.j. 1,28 €,
- zamestnanec hradí 45% z hodnoty stravy, t.j. 1,05 €, z toho 0,75 € hradí zamestnanec
a
0,30 €
dopláca SF)
(6) OcÚ prispeva na úhradu jedného obeda pre dôchodcov 1,00 €.
Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a iné fyzické osoby sú povinné
uhradiť finančný príspevok na účet školskej jedálne vedenom vo VÚB , a.s. Humenné,
č. účtu 1645907253/0200 a to mesačne vopred najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca.
(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 8.00 hodiny príslušného dňa
u vedúcej školskej jedálne, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.
(4) Vedúca školskej jedálne je povinný vyfakturovať pre cudzích zamestnancov stravu do 5.
dňa v mesiaci
(5) Stravník, ktorý si svoj záväzok nesplní ani k poslednému dňu aktuálneho mesiaca
v nasledujúci mesiac nemá nárok na stravu až do vyrovnania záväzku.
(6) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe,
odchode zo školy a pod.. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná
náhrada neposkytuje.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Pakostov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo OZ obce Pakostov dňa 30.09.2011.
na VI. Zasadnutí.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2011
V Pakostove, dňa 30.09.2011
............................................................
Jozef Fedorko, starosta obce

