OBEC LENARTOV
Lenartov 37, 086 06 Malcov

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Lenartov
č. 3/2011
o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lenartov
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods. 2 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods.
5, § 53 ods. 6, § 114 ods. 6, §115 ods. 6, § 116 ods. 6 , § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo
na tomto

všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku,
ktorú je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 7,00 EUR za kalendárny
mesiac.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne Obecného úradu do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3.

Príspevok v materskej škole v súlade s § 28 ods. 7 sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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Článok 3
Školská jedáleň
1.
Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby aj v čase školských prázdnin so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2.
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
3. 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.
Článok 4
Finančné pásma nákladov na nákup potravín
1.
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR zverejňuje
aktualizáciu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín od 01. 09. 2011.
2.
Aktualizácia finančných pásiem predstavuje 5%-né navýšenie 1. finančného pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie stravníkov platného
od 01. 01. 2010.
Článok 5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva
SR nasledovne :
2.finančné pásmo
Materská škola
desiata
2 – 6 rokov
0,26 €

obed
0,64 €

olovrant
0,22 €

spolu
1,12 €

z toho dotácia: 1,00 € t.j. 0,17 € desiata, 0,65 € obed, 0,18 € olovrant
rodič hradí: 0,12 €
Základná škola
6 – 11 rokov

obed
0,95 €

spolu
0,95 €

z toho dotácia: 0,95 €
rodič hradí: 0 €
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Dospelí

obed
1,12 €

Režijné náklady
1,37 €

spolu
2,49 €

Z toho: 55% zamestnávateľ 1,37 €
45% zamestnanec 1,12 €
Sociálny fond
0,20 €, t.j. cena lístka pre zamestnanca 0,92 €
2.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
3.
Pre dospelých stravníkov, ktorí sa stravujú v školských stravovacích zariadeniach
uvedených v odseku 1 sa k sume príspevku uvedenej v odseku 1 pripočítava suma 1,37 €,
ktorá zohľadňuje výšku skutočných režijných nákladov na prípravu obeda bez vytvorenia
zisku.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Lenartov o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Lenartov č. 1/2008 zo dňa 27.08.2008 a dodatok č. 1 k tomuto VZN zo dňa 25.09.2009.
2. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lenartove na svojom zasadnutí dňa
14.08.2011 uznesením č. 11/2011.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

V Lenartove, dňa 14.08 2011

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lenartov: 21.07.2011
VZN vyvesené: 15.08.2011
VZN zvesené: 02.09.2011

Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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