Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Suchá nad Parnou dňa 11. apríla 2017.
VZN schválené uznesením 172/2017 dňa 27. apríla 2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Suchá nad Parnou dňa 28. apríla 2017.
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.septembra 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Suchá nad Parnou na základe ust.§6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2017
O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Čl. l
Úvodné ustanovenia
1. Obec Suchá nad Parnou je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej
jedálne pri Základnej škole s Materskou školou Suchá nad Parnou.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky, ďalej len „príspevok“.
3. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka,
dospelého stravníka a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej
jedálni.

Čl. 2
Výška príspevku
1. Obec Suchá nad Parnou určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení podľa III. finančného
pásma pre školské stravovanie určeného MŠVVaŠ SR na základe § 140 ods. 13 zák.
245/2008 o výchove a vzdelávaní:

Materská škola
(stravníci od 2- do 6 rokov)

Základná škola
(stravníci od 6 – do 11 rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

0,28 Eur

0,68 Eur

0,23 Eur

1,19 Eur

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

1,01 Eur
Základná škola
(stravníci od 11- do 15 rokov)

Desiata

Obed

1,01 Eur
Olovrant

1,09 Eur
Dospelí stravníci

Desiata

Obed

Spolu
1,09 Eur

Olovrant

1,19 Eur

Spolu
1,19

2. Obec určuje podľa reálnych nákladov výšku príspevku na desiatu:
Mliečna desiata pre žiakov ZŠ

0,60 Eur

0,60 Eur

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
podľa bodu 1 a 2 čl.2 určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov.
4. Obec stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo v sume 1,16 €.
5. Dospelý stravník – zamestnanec školy, hradí výšku režijných nákladov v plnej výške.
Úhrada sa realizuje v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.
6. Dospelý stravník – cudzí, hradí výšku režijných nákladov v plnej výške. Úhrada sa realizuje
v súlade s rozhodnutím obecného zastupiteľstva.
7. Príspevok na jedno odobraté jedlo v ŠJ pre dieťa v hmotnej núdzi je dané sumou od 0,03 do
0,17 €.Obec určuje príspevok v sume 0,03 €.

Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelý stravník je povinný uhradiť finančný
príspevok na účet ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou na základe vystaveného šeku školskej jedálne
vedeného v VÚB Trnava, č. účtu tvar IBAN: SK18 0200 0000 0016 3881 6951 a to
mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci.
2. Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky deň vopred, najneskôr ráno do
7,30 hod. na č. tel. 033/5580358.
3. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Suchá nad Parnou.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Suchá nad
Parnou dňa 27 apríla 2017 uznesením č. 172/2017.
3. Toto nariadenie ruší VZN č. 3/2011 a nadobúda účinnosť dňom 01. septembra 2017.

V Suchej nad Parnou
návrh: dňa 11. apríla 2017
schválené: dňa 27. apríla 2017
účinné: dňa 01. septembra 2017
...................................................
Ing. Daniela Balážová, PhD.
starostka obce

