Obec Streda nad Bodrogom
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
„Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni“.

Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje výšku nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
a ostatných stravníkov.
Článok 2
Zariadenia školského stravovania
1. Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského
stravovania sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov.
2. Zariadeniami školského stravovania v Strede nad Bodrogom sú:
- Školská jedáleň pri Materskej škole, Záhradná 10,
- Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 2.
Článok 3
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení;
so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu
v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
3. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa
vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr
charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka.
4. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálnospotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných ministerstvom školstva.
5. Obe školské jedálne sú školské zariadenia s jednozmennou prevádzkou.
6. Obe školské jedálne sú neziskové organizácie.

Článok 4
Úhrada za prípravu a poskytovanie jedál a nápojov v školskej jedálni
1. Na základe § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na
základe zverejneného rozpätia finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín ministerstvom školstva stanovuje obec Streda nad Bodrogom ako
zriaďovateľ školských jedálni túto výšku úhrad:
Školská jedáleň pri MŠ
–––––––––––––––––––
MŠ denné
Stravníci
2 – 6 rokov €

desiata

obed

olovrant

SPOLU

0,27

0,59

0,20

1,06

1,06

1,06

1,06

Zamestnanci €

1,06

Úhrada
€

* stravná jednotka pre Školskú jedáleň pri MŠ je 2,63 €
Školská jedáleň pri ZŠ
–––––––––––––––––––––––
ZŠ
stravníci

Úhrada
€

obed

od 6 – 11 rokov

0,90

0,90

od 11 – 15 rokov

0,96

0,96

Zamestnanci

1,06

1,06

Dôchodcovia

1,06

1,06

Ostatní

1,06

1,06

* stravná jednotka pre Školskú jedáleň pri ZŠ je 2,01 €
2. Dôchodcovia uhradia ku každému jedlu 0,29 € na pokrytie režijných nákladov.
4. Ostatní stravníci uhradia ku každému jedlu 0,95 € na pokrytie režijných nákladov.
Článok 5
Podmienky úhrady

1. Stanovený poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa mesiaca za bežný mesiac
priamo do pokladne školskej jedálne. Poplatok sa hradí u vedúcej školskej jedálne.
2. Pri bezhotovostnom prevode je možné poplatok uhradiť na číslo účtu:
- pre materskú školu

1694298554/0200

- pre základné školy

1641157459/0200

V správe pre prijímateľa uviesť meno stravníka.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení
vykonávať:
- hlavný kontrolór obce,
- poslanci obecného zastupiteľstva
- poverený zamestnanec obecného úradu
2. Na tomto VZN – „ Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom dňa 27.1.2011
uznesením číslo 21/2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.2.2011

V Strede nad Bodrogom dňa 28.1.2011

.............................................
Ing. František Gecse
starosta obce

