Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 011/2017

o určení finančného pásma a
výšky príspevku za stravovanie
v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo Obce Petrovce na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení sa uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ
( ďalej len „ VZN “ )
Č. 011/2017

o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni
Základnej a Materskej školy Petrovce.

§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Petrovce o určení finančného pásma a stanovení výšky
príspevku za stravovanie sa týka školskej jedálne pri Materskej škole v ktorej zriaďovateľom je
obec. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcim Materskú školu a žiakom
Základnej školy , ako aj zamestnancom MŠ a ZŠ, za čiastočnú úhradu nákladov, ktorú uhrádzajú
zákonní zástupcovia deti a žiakov zamestnanci MŠ a ZŠ, vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
§2
Určenie finančného pásma a výšky príspevku
V súlade so zmocnením MŠ SR, ktoré mu vyplynulo z ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovilo pre výšky príspevku na
stravovanie päť finančných pásiem. Vychádzajúc z tejto úpravy a po zhodnotení podmienok
stravovania v školskej jedálni pri Materskej škole Petrovce, určujeme 2. finančné pásmo.
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín takto:
Strava pre MŠ:Desiata
Obed

0,26 €

0,64 €

Olovrant 0,22 €
____________________________________________

Spolu

1,12 €

Príspevok zákonného zástupcu za dieťa: 1,12

Strava pre ZŠ :Obed

€

0,95 €

Príspevok zákonného zástupcu za žiaka:

0,95 €

Dospelí stravníci :Zamestnanci MŠ a ZŠ obed 1,12 €
Príspevok zamestnancov:1,12

€

Režijné náklady hradí zamestnávateľ do výšky 55 % z celkovej hodnoty stravného lístka.
§3
Forma úhrady nákladov
Náklady na nákup potravín uhradia rodičia vždy dopredu to jest do posledného dňa
predchádzajúceho mesiaca a to v hotovosti do pokladne školskej jedálne resp. platbou na účet
číslo: SK98 0200 0000 0016 4572 0456. V prípade neuhradenia stravného stravníkom nebude
poskytované stravovanie. Vedúca školskej jedálne je povinná viesť o predpise a úhrade stravného
prehľadnú evidenciu. Ak vznikne preplatok z dôvodu neúčasti stravníka v škole tento bude
zohľadnený pri platbe v nasledujúcom mesiaci.
§4

Záverečné ustanovenia
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za krátkodobý
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný kontrolór obce.
2. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: .. 28.09.2017 ..
3. Toto VZN prijalo OZ v obci Petrovce dňa:

.. 12.12.2017 .. uznesením číslo: .. 19/2017 ..

4. VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Petrovce dňa: ... 13 12 2017 ...
5. VZN zvesené z úradnej tabule obce Petrovce dňa:

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

6. VZN nadobúda účinnosť dňa:

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

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

