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Obec Suchá nad Parnou – VZN č. 2/2021

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021
ktorým ustanovuje

výška príspevku a spôsob platenia čiastočnej úhrady nákladov za stravu v školskej
jedálni pri Základnej škole s materskou školou v Suchej nad Parnou (ďalej ako
„školská jedáleň“)
Článok I.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravu v školskej jedálni
a spôsob jeho platenia
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou
na základe Prihlášky na stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky.
2. Rozpätie na nákup potravín určujú finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín určených Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a športu Slovenskej republiky
s účinnosťou od 01.09.2019.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni pri Základnej škole s materskou školou Suchá nad Parnou podľa 3. finančného pásma na deň
je pre vekovú kategóriu stravníkov:
a. od 2 do 6 rokov 1,54 EUR, v tom:
• desiata
0,38 EUR
• obed
0,90 EUR
• olovrant 0,26 EUR
b. od 6 do 11 rokov 1,21 EUR, v tom:
• desiata 0,52 EUR
• obed
1,21 EUR
c. od 11 do 15 rokov 1,30 €, v tom:
•
desiata 0,56 EUR
• obed
1,30 EUR
4. Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné deň vopred do 14:00 hod., vo výnimočných
prípadoch (choroba dieťaťa) do 7:00 hod. v danom stravovacom dni osobne, telefonicky na čísle
0950 885 914 alebo elektronicky cez Edupage. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada
neposkytuje, zákonný zástupca hradí plnú výšku denného poplatku za stravu a réžiu.
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5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
na základe vystaveného šeku školskej jedálne vedený na čísle účtu IBAN SK18 0200 0000 0016 3881
6951 mesačne vopred najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
6. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov na stravovanie vzniknutých
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sumou vo výške 0,25 EUR na jeden prihlásený obed.
7. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj zamestnancom základnej školy, materskej školy a školskej
jedálne vo forme obeda. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov základnej a
materskej školy a školskej jedálne sa určuje podľa vekovej kategórie stravníkov od 15-18/19 rokov
podľa 3. finančného pásma vo výške 1,41 EUR.
8. Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov základnej a materskej školy a školskej
jedálne je 0,20 EUR za jeden obed. Zamestnanec po odrátaní príspevku zo sociálneho fondu
uhrádza za jeden obed 1,21 EUR.
9. Výška poplatku na nákup potravín sa uhrádza:
a. prvý mesiac školského roka denný poplatok v plnej výške,
b. ostatné mesiace výška denného poplatku po odrátaní príspevku na stravu.
10. Zamestnanec je povinný stravu uhradiť mesačne vopred najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca na číslo účtu IBAN SK18 0200 0000 0016 3881 6951.
11. Stanovený príspevok zo sociálneho fondu sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
na číslo účtu IBAN SK18 0200 0000 0016 3881 6951.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Suchá nad Parnou a možno
ich vykonať len všeobecne záväzným nariadením jeho dodatkom alebo novým všeobecne záväzným
nariadením.
3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce, hlavný kontrolór
obce a zamestnanci obce na základe poverenia starostu obce.
4. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Suchá nad Parnou a na webovej stránke obce Suchá
nad Parnou v dňoch 30.7.2021-17.8.2021.
5. Toto VZN bolo prerokované a schválené na verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Suchej
nad Parnou dňa 16.08.2021 uznesením č. 39/2021.
6. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Suchej nad Parnu, dňa 31.08.2021

Ing. Martin Glončák
starosta obce
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