Obec Tovarné, Obecný úrad Tovarné 4, 094 01 Tovarné

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli v obci Tovarné dňa: 27.08.2018
- zvesený z úradnej tabule v obci Tovarné dňa:
Návrh VZN vyvesený na webovej stránke obce Tovarné dňa: 27.08.2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 07.09.2018
OZ obce Tovarné sa uznieslo na tomto zasadnutí .......
VZN bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka

Obecné zastupiteľstvo v Tovarnom v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 ods. 9,10 zákona 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2018
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto nariadením obec, ako zriaďovateľ školskej jedálne, upravuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za poskytovanie stravy a režijné náklady v školskej jedálni najmä :
1/ Stanovuje výšku úhrady nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s
rozpätím nákladov určených Ministerstvom školstva podľa § 140 ods.13 zákona 245/2008 Z.z. v z.n.p.
2/ Stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo
3/ Stanovuje podmienky stravovania a výšku úhrady nákladov pre dospelých a cudzích stravníkov
4/ Stanovuje podmienky a spôsob úhrady nákladov zákonného zástupcu dieťaťa, dospelého a
cudzieho stravníka.
§2
Úhrada nákladov na nákup potravín
1/ Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
2/ Výška úhrady nákladov na jedno jedlo v súlade s §140 ods.10 zákona 245/2008 Z.z zodpovedá
nákladom na nákup potravín podľa finančného pásma III . rozpätia určeného Ministerstvom školstva
v zmysle § 140 ods .13 zákona

a/
Veková kategória
Deti 2-6 rokov
Žiaci 6-11 rokov
Žiaci 11-15 rokov

Desiata
0,28€

Obed
0,68€
1,01€
1,09€

Olovrant
0,23€

Spolu
1,19€
1,01€
1,09€

b/
Pre dospelých stravníkov/pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy a školských zariadení/
vyrába školská jedáleň jedlá podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných. Zriaďovateľ určuje výšku
úhrady za nákup potravín v pásme III t.j.1,19 € /jeden obed/
c/
Výška príspevku pre cudzích stravníkov na nákup potravín je rovnaká ako pre dospelých stravníkov t.j.
v pásme III. /jeden obed /1,19 €/
d/
Úhradu príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi upravuje osobitný predpis /§140 ods. 12 zákona
245/2008 Z.z.
Zriaďovateľ deleguje svoju právomoc rozhodnúť o poskytnutí zľavy resp. odpustení úhrady po splnení
podmienok žiadateľom na riaditeľku základnej školy s materskou školou.

§3
Výška režijných nákladov
1/ Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov sú hradené z rozpočtu školskej jedálne
transferom z rozpočtu zriaďovateľa, príspevkom zákonného zástupcu dieťaťa, úhradou od dospelého
a cudzieho stravníka
2/ Zriaďovateľ stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo 1,00€.
3/ Dospelý stravník, zamestnanec školy hradí výšku režijných nákladov v plnej výške. Úhrada sa
realizuje v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Postup upravuje interná smernica, ktorú vydá
riaditeľka základnej školy s materskou školou.
§4
Stravovanie cudzích stravníkov
1/ V školskej jedálni sa môžu stravovať okrem detí, žiakov, zamestnancov školy a školských zariadení
aj iné fyzické osoby.
2/ Žiadosť na stravovanie si uplatňuje FO resp. PO u riaditeľky základnej školy s materskou školou
Tovarné, ktorá umožní stravovanie po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
3/ Cudzí stravník hradí v plnej výške náklady na nákup potravín /§2 ods.2 písmeno v VZN/ a režijné
náklady na jedno jedlo v plnej výške /§3 ods.2 VZN/.

§5
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ako aj dospelí stravníci sú povinní uhradiť finančný príspevok
trvalým príkazom z účtu, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne poverenému
zamestnancovi a to mesačne vopred najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Platba je započítaná podľa počtu
odobratých obedov v mesiaci.
2/ Preplatky, ktoré vzniknú počas kalendárneho roka , t.j. od septembra do júna budú vrátené do
konca mesiaca jún.
3/ Odhlásenie stravníka zo stravy je možné do 8:00 hod. daného dňa. V prípade choroby, v danom
dni, stravu pre žiaka a dieťa môže prevziať zákonný zástupca osobne. To isté platí aj pre dospelého a
cudzieho stravníka.
4/ Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov hradené od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka,
dospelého/cudzieho stravníka sú v plnej výške odvedené zriaďovateľovi a následne transferom z účtu
zriaďovateľa sú poukázané na účet školy ako nadnormatívny príspevok. O jeho výšku je rozpočtová
organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov školskej jedálne.
5/ Konkrétny postup úhrady upravuje príloha VZN č. 1, 2, 3, 4.

§6
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto VZN Obce Tovarné sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa ...............uznesením č.............
2/ Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia uznesenia OZ o výške stravnej jednotky a režijných nákladov v
školskej jedálni prijaté do účinnosti tohto VZN.
3/ Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Tovarnom.
§7
Účinnosť

1/ Toto VZN je účinné dňom ....................
V Tovarnom dňa: ......................................

PaedDr. Kvetoslava Mižáková
starostka obce Tovarné

Príloha č. 1
Informácia o platbe za stravu – ZŠ
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ..........................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do
20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci. Poplatok za jedno
odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov - III. finančné pásmo .
Číslo účtu:

.................................

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko a trieda žiaka

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín
Žiaci 6-11 rokov
Žiaci 11-15 rokov

1,01€
1,09€

1,01€
1,09€

Preplatky, ktoré vzniknú počas školského roka od septembra do júna budú vrátené do konca mesiaca
jún.

Príloha č. 2
Informácia o platbe za stravu – MŠ
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: ..........................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do
20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci. Poplatok za jedno
odobraté jedlo zahŕňa príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov - III. finančné pásmo a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup
potravín podľa vekových kategórií .
Číslo účtu:

...................................................

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko dieťaťa v MŠ

Dieťa v MŠ
desiata 0,28 €

obed 0,68 €

olovrant 0,23 €

spolu 1,19 €

Preplatky, ktoré vzniknú počas školského roka od septembra do júna budú vrátené do konca mesiaca
jún.

Príloha č. 3
Informácia o platbe za stravu – dospelí- stravníci/pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci školy/

Meno a priezvisko stravníka: ..........................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred. Platbu treba zrealizovať trvalým príkazom z účtu do
20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza. Stravné za september treba uhradiť jednorázovo v danom mesiaci.
Číslo účtu:

....................................

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko

Denný poplatok za odobraté jedlo zodpovedá 45% nákladov ceny jedla znížený o príspevok zo SF.
Cena jedla 1,19 +1,00 =2,19 €
Úhrada dospelého stravníka: 1,19€
Doplatok k strave: 0,20€
Sociálny fond: 0,22€
Zamestnanec: 0,77€
Preplatky, ktoré vzniknú počas školského roka od septembra do júna budú vrátené do konca mesiaca
jún.

Príloha č. 4
Informácia o platbe za stravu – cudzí stravníci
Meno a priezvisko stravníka: ..........................................................................................
Spôsob úhrady
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred podľa počtu objednaných jedál. Platbu treba
zrealizovať trvalým príkazom z účtu do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza alebo poštovou poukážkou Stravné za
september treba uhradiť jednorázovo pri podaní prihlášky na jedlo
Číslo účtu:

........................................

Variabilný symbol:
Poznámka:

meno, priezvisko

Cudzí stravník hradí cenu potravín a výšku režijných nákladov v plnej výške
Cena jedla 1,19 +1,00 = 2,19 €
Zálohová platba: počet objednaných jedál x 2,19 €

