-NÁVRH-

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Jarabina o výške príspevku zákonného zástupcu a stravníka vo výške nákladov
na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú
úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Jarabine v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien, a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ ustanovuje podrobnosti o výške
príspevku zákonného zástupcu a stravníka na čiastočnú úhradu nákladov v školskom
stravovacom zariadení, ktorým je zariadenie školského stravovanie – školská jedáleň ako
súčasť základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarabina.
Článok 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Jarabina poskytuje stravovanie deťom,
žiakom a dospelým stravníkom – zamestnancom zriaďovateľa za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a dospelý stravník vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov sa v zmysle § 140
ods. 10 a ods. 142a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka a dospelého stravníka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2011,
ktoré určujú výšku nákladov na nákup potravín na jedno jedlo / § 140 ods.9 zákona č.
245/2008 Z.z./.

-NÁVRH3. Obec Jarabina 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 ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na základe § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 školského zákona:

Vekové kategórie stravníkov

Materská škola

Desiata
v€

Obed
v€

0,28

0,68

Olovrant Spolu
v€
€
0,23

v

1,19

Základná škola I. stupeň

1,01

1,01

Základná škola II. stupeň

1,09

1,09

Dospelí

2,64

2,64

4. Obec Jarabina stanovuje výšku režijných nákladov na jedného stravníka vo výške 4,00 € na
žiaka, resp. stravníka základnej školy s materskou školou.
5. O príspevku vydá rozhodnutie riaditeľ školy podľa § 5 ods.3 písm. j/ zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v ktorom určí podmienky úhrady príspevku.
6. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odsekov 2 a 3, ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti
a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
7. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov – zamestnancov sa zabezpečuje podľa
vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných. Výška príspevku zamestnanca a iných
fyzických osôb nesmie byť nižšia ako výška príspevku stanovená pre stravníka od 15 do 18/19
rokov.

-NÁVRHČlánok 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a stravník je povinný uhradiť finančný príspevok na
stravovanie podľa bodu 3 Článok 2 tohto VZN a režijné náklady na jedného stravníka
podľa bodu 4 Článok 2 v súčte na účet Základnej školy s materskou školou Jarabina,
Jarabina 258, Jarabina vedený Poštovej banke, číslo účtu v tvare IBAN:
SK14 6500 0000 0000 2022 0043 a to mesačne , najneskôr do 10. dňa v mesiaci:
a) prostredníctvom internetbankingu,
b) trvalým príkazom,
c) vkladom na účet priamo v banke,
d) prostredníctvom vystaveného peňažného šeku cez Slovenskú poštu. Peňažný
šek bude vystavený vedúcou školskej jedálne, najneskôr do 10. dňa v mesiaci,
ak túto voľbu platby uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku pre stravovanie.
2.Pri nedodržaní úhrady finančného príspevku podľa bodu 1 článok 3 na účet Základnej
školy s materskou školou Jarabina, Jarabina 258, v stanovenom termíne nebude
stravníkovi poskytnutá strava, po dobu kým neuhradí finančný príspevok.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarabina č. 2/2019 schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Jarabina dňa 27.3.2019 uznesením č..................

2.

Návrh tohto nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený dňa 12.3.2019.

3.

Prijaté nariadenie bolo zverejnené dňa .....................................................

4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nadobúda účinnosť v zmysle § 6 ods. 3 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien dňa 01.05.2019..

5.

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou
školou Jarabina a Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017 k stanoveniu hodnoty

-NÁVRHstravného lístka pre zamestnancov a stanovenie prevádzkových nákladov spojených
s prípravou jedla v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou v Jarabine.

Lívia Kovalčíková
starostka obce

