Obecné zastupiteľstvo obce Klátova Nová Ves na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm.
g)

zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a

na základe ust. § 140 ods. 9 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

VŠ E O B E C NE ZÁ VÄ ZN É N A RI AD E NI E
č. 2/2019
o v ý š ke p r ís pe v k u zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Klátova Nová Ves je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej jedálne :
Školská jedáleň pri Materskej škole Klátova Nová Ves .
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom / alebo žiakom 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 a určiť
podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni .
Čl. 2
Výška príspevku
(1) Obec Klátova Nová Ves určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka
a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne :
Materská škola
( stravníci od 2 – do 6 rokov )
Základná škola
( stravníci od 6 – do 10 rokov )
Základná škola
( stravníci od 11 – do 15 rokov )

Desiata
0,34

Obed
0,80

Olovrant
0,23

Spolu €
1,37

Desiata
-

Obed
1,08

Olovrant
-

Spolu €
1,08

Desiata
-

Obed
Olovrant
1,16
-

Spolu €
1,16

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú
týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov .
Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
(1) Náklady na obedy v školskej jedálni za jedno jedlo je uhrádzaná dotáciou na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, ktorá je poskytovaná
príslušným
úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo výške max. jedno euro dvadsať centov na jedného stravníka
za deň.
(2) Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a nákladmi na nákup potravín bude použitý na vykrytie
režijných nákladov v školskej jedálni.
(3) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto : Osobne alebo telefonicky na t.č.:
038/5420 267 v nasledovnom termíne: Žiaci Základnej školy deň vopred do 12.00 hod., deti
v materskej škole do 6.30 hod. ráno v daný deň.
(4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť zábezpeku na odoberanie obedov vo
výške 30 EUR na účet zriaďovateľa na základe vystaveného šeku školskej jedálne vedenom vo VÚB
Topoľčanoch č. účtu 1656565551/0200 do 20. augusta. V prípade neodhlásenia obeda podľa čl. 3 ods.
3 tohto VZN bude hodnota obeda odpočítaná zo zábezpeky. Ak výška zábezpeky klesne pod 10 EUR
je potrebné uhradiť jej doplnenie do výšky 30 EUR na základe vystaveného šeku školskej jedálne.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Klátova Nová Ves .
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Klátova Nová
Ves dňa .......................2019.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019.
(4) Zároveň sa ruší VZN č. 2/2017 o v ý š k e p r í s p e v k u zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Ing. Iveta Randziaková
starostka obce

Vyvesené na pripomienkovanie:
Zvesené z úradnej tabule:

