Obec Lietavská Svinná - Babkov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
č. 2/2019

§1
Základné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo inej fyzickej osoby než rodiča,
ktorá ma dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu na:
a) čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

§2
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa Finančného
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov .
Prílohou k tomuto Dodatku sú Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019.
(2) Obec Lietavská Svinná - Babkov určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v súlade s ustanoveniami § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §4 zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.

(3) Zriaďovateľ určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri
poskytovaní stravovania cudzím stravníkom v sume 1,63 €/ jedlo.
Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 2. finančnom
pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná:

MŠ (stravníci 2-5 r.)
MŠ (predškoláci)
ZŠ (stravníci 6-11 r.)
zamestnanci
cudzí stravníci

desíata
0,36
0,36

obed
0,85
0,85
1,15
1,33
1,33 +
1,63(réžia)=2,96

olovrant
0,25
0,25

spolu
1,45
1,45
1,15
1,33

dotácia úhrada ZZ
1,45
1,2
0,25
1,2
0
1,33

(4) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
uhrádza zákonný zástupca a cudzí stravníci vopred do 15. dňa príslušného mesiaca.
(5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa §4 zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
(6) V súlade s §142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného
zástupcu dieťaťa o dotáciu poskytnutú podľa §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

§3
Všeobecné ustanovenia

(1) Žiadosti o odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá zákonný
zástupca prostredníctvom školy, školského zariadenia alebo výchovno-vzdelávacieho
zariadenia zriaďovateľovi.

§4
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:

2,96

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lietavská Svinná - Babkov č.1/2011 platné od
1.4.2011 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
a podmienky úhrady v školskej jedálni.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Lietavská Svinná Babkov dňa 1.7.2019
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Lietavská Svinná - Babkov schválilo toto VZN dňa
19.8.2019 Uznesením č. 36/2019.
(3) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v obci Lietavská Svinná - Babkov
dňa 20.8.2019
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019

Vladimír Jamečný
starosta obce

