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Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Klíž č. 3/ 2012 o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Schválené uznesením č. 9/2012 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Veľký Klíž dňa 07.06.2012

Veľký Klíž 2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Klíž č. 3/ 2012 o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Klíž v zmysle § 6 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369 / 1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods.4, §114 ods. 6,
§ 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245 / 2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Veľký Klíž je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej jedálne:
Školská jedáleň pri Materskej škole Veľký Klíž.
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 doplnky , ďalej len „príspevok“ .
3. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
a určiť podmienky platenia tohto príspevku na stravovanie v školskej jedálni.
4. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníkov
určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na
jedno jedlo určuje zriaďovateľ.
Čl. 2
Školské účelové zariadenie
Školská jedáleň
1. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií :
Materská škola
Desiata
Obed
Olovrant
Úhrada spolu
( stravníci od 2 – 6 rokov )
0,24€
0,60 €
0,21 €
1,05 €
Základná škola
( stravníci od 6 – 11 rokov )
Základná škola

Desiata

Obed

0,33 €

0,88€

Desiata

Obed

Olovrant
Olovrant

Úhrada spolu
1,21 €
Úhrada spolu

( stravníci od 11 – 15 rokov )
Desiata
-

Dospelí stravníci - cudzí

Obed
1,88 €

Olovrant
-

Úhrada spolu
1,88 €

Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
Podmienky úhrady príspevku :
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka vopred, a to :
- formou sporožírového účtu
- poštovou poukážkou
na účet zriaďovateľa na základe vystaveného šeku školskej jedálne vedenom vo VÚB
Topoľčany č. 6020192/0200 a to mesačne vopred najneskôr do 23 dňa príslušného kalendárneho
mesiaca,
b) prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto:
osobne alebo telefonicky na č. t. 038/5429221 v nasledovnom termíne:
žiaci základnej školy deň vopred do 12,00 hod.
deti v materskej škole do 8,00 hod. ráno v daný deň,
cudzí stravníci deň vopred do 12,00 hod.
c) včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v stravnom po dvoch mesiacoch.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Klíž sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2012
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni dňa 07.06.2012.
2. Toto VZN č.3/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej ruší VZN č. 6/2009 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
schválené uznesením č. 22/2009 zo dňa 17.12.2009.

Jozef B i e l i c h
starosta obce

Vyvesené pred schválením: 19.05.2012
Zvesené pred schválením: 06.06.2012
Vyvesené po schválení: 08.06.2012
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Zvesené po schválení:
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