VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV
Č.37/2008

O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠJ PRI ZŠ STARÝ TEKOV
na školský rok 2008/2009

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 v ZŠ Starý Tekov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ Starý Tekov, zriadenej obcou. 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 alebo
žiaka.
Čl. I
PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE
SA UHRÁDZA
§2
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s účinnosťou od 1. 9. 2008 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií. Pre
ZŠ platí v našom zariadení prvé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:
Ročník 1. – 4.
25,00 Sk / 0,83 € /
5. – 9.
27,00 Sk / 0,90 € /
Dospelí
30,00 Sk. / 1,00 € /
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Čl. II

PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE SA
V PLNEJ VÝŠKE NEUHRÁDZA
§3
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uhrádza za stravu 1,00 Sk / 0,03 € / :
a/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcej ŠJ doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§4
Za stravovanie v ZŠ prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden obed nasledovne:
Ročníky 1. – 4.
25,00 Sk
0,83 EURO
5. – 9.
27,00 Sk
0,90 EURO
Dospelí
30,00 Sk
1,00 EURO
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

ÚČINNOSŤ
§5
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 11.11.2008 .

V Starom Tekove, dňa 27.10.2008 .

.............................................
JUDr. Zdenka Bednáriková
Starostka obce

