VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV č. 4/2019

O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠJ PRI ZŠ ŠTEFANA SENČÍKA STARÝ TEKOV od mesiaca
september 2019 a ďalšie roky
Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.,z. z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel § 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať
toto všeobecne záväzné nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie a paušálneho príspevku
na režijné náklady v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov.
Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ tým, že k úhrade nákladov na potraviny sa bude
pripočítavať príspevok na režijné náklady 2 € na mesiac.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových
dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín
stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre
príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup
potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
Čl.2
PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s účinnosťou od 1.9.2019 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku
na režijné náklady na výrobu,výdaj jedál a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom ZŠ
a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská
jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup
potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. Pre ZŠ platí v našom
zariadení druhé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:
Ročník 1. – 4.
5. – 9.

1,15€ + režijné náklady 2,00€ za mesiac
- 1,20€ dotácia, takže rodič platí len režijné náklady 2€ na mesiac
1,23€ + režijné náklady 2,00€ za mesiac
- 1,20€ dotácia, takže rodič platí za jeden obed 0,03€ a režijné náklady.

Dospelí :

hodnota stravného 1,33€
+ réžia
1,64€
----------------------------------------Spolu dospelí stravník 2,97€
Vlastný dospelí stravník : zamestnanec hradí 45%, t.j. 1,33€
Zamestnávateľ hradí 55%, t.j. 1,64€
Cudzí dospelí stravník hradí celú výšku 2,97€.

Čl. 3
Podmienky úhrady v školskej jedálni
1/ Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a/ dieťaťa základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni /prvý deň neprítomnosti
dieťaťa na vyučovaní/,
b/ neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr
do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom
stravovacom dni.
c/ rozdiel medzi hodnotou jedla a poskytnutou dotáciou.
2/ Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 25. dňa
mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
3/ Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných
nákladov.
4/ Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo
na nákup potravín pre stravníkov ŠJ.
5/ Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.

Čl.4
ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIE

Za stravovanie v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden
obed nasledovne:
Ročníky 1. – 4.
5. – 9.

0,00€ + 2,00€ réžia na mesiac
0,03€ + 2,00€ réžia na mesiac

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca.
ÚĆINNOSŤ
1/ Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní zastupiteľstva obce Starý Tekov
dňa...................2019.
2/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019.

V Starom Tekove, dňa 11.7.2019

Ing. Peter Štefan
Starosta obce

