NÁVRH na
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce Necpaly č. ....
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskom stravovaní

I. Časť
Úvodné ustanovenie
V zmysle § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov, § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydáva obec Necpaly (ďalej ako „obec“) toto všeobecne
záväzné nariadenie č. ........ (ďalej ako „VZN“) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskom stravovaní.

II. Časť
Predmet činnosti
Školská jedáleň je zriadená na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu
v škole alebo v školskom zariadení.

III. Časť
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady v školskom
stravovaní
Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa za poskytnuté stravovanie v zariadení školského stravovania sa
znižuje o poskytnutú dotáciu na stravu o 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole alebo v základnej škole a odobralo stravu.

Veková
skupina
stravníkov
Stravník MŠ
5-6
rokov
(predškolák)

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Dotácia na
stravu

Úhrada
zákonného
zástupcu

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

1,20 €

0,34 €

Stravník ZŠ I.
stupeň

1,21 €

1,2 €

0,00 €

Podmienkou použitia dotácie na stravu je účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej
škole alebo v základnej škole a odobratie obeda a iného jedla v zariadení školského stravovania, to
znamená, že dieťa je prítomné v materskej alebo v základnej škole, zapísané v triednej knihe a
prihlásené na obed, počet hodín prítomnosti na výchovno-vzdelávacom procese nie je rozhodujúci.
Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa deň vopred do 15.00 hod., najneskôr do 7.00 hod. v daný
deň v prípade celodennej neprítomnosti na vzdelávacom programe v materskej škole alebo na
vyučovaní v základnej škole. V prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy v určenom čase,
bude povinný uhradiť celú výšku stravnej jednotky, nakoľko nebude možné dotáciu uplatniť.

IV. Časť
Záverečné ustanovenie
Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .....
Toto VZN nadobúda účinnosť ...........................

----------------------------Ing. Peter Majko
starosta obce

