O B E C Jablonov nad Turňou, 049 43 Jablonov nad Turňou
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 5/2019
o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 25.07.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : ..........................
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 14.8.2019
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VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Jablonov nad Turňou, dňa : 16.8.2019
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VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia schváleného VZN na úradnej tabuli obce
Jablonov nad Turňou

úradná pečiatka
s erbom obce

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou na základe ust. § 140 ods. 10 zákona č.
245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods.4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov v y d á v a toto

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 5/2019
o v ý š k e p r í s p e v k o v zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Jablonov nad Turňou je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej
jedálne : Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
és Óvoda, Jablonov nad Turňou č. 229.
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín “ a za čiastočnú úhradu režijných nákladov ďalej len „príspevok na režijné náklady. “
(3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
a určiť podmienky platenia týchto príspevkov za stravovanie v školskej jedálni .
Čl. 2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
(1) Obec Jablonov nad Turňou určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom
zariadení nasledovne :
MŠ 2 – 5 rokov
MŠ predškolský vek
ZŠ I. stupeň
ZŠ II. stupeň

1,54 € uhrádza rodič/zákonný zástupca
0,38 € - 0,90 € - 0,26 €
desiata-obed-olovrant
1,54 €
0,38 € - 0,90 € - 0,26 €
desiata-obed-olovrant
1,21 €
1,30 €

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov .

(3) V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný
príspevok znížený o poskytnutú dotáciu. Dotácia sa poskytuje iba v prípade, ak sa dieťa
zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu a stravu odoberie.
Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevkov
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančné príspevky na nasledovný
účet:
Bankové spojenie:
VÚB, a. s.
Číslo účtu: IBAN:
SK29 0200 0000 0016 4092 4951
alebo šekovou poukážkou do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa bude dieťa
stravovať.
(2) Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné deň dopredu a to najneskôr do 14.00 hodiny.
V nutných prípadoch / napr. v prípade choroby dieťaťa atď. / ráno do 7.15 hodiny osobne,
alebo telefonicky. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do
obedára v čase do 11.30 hod. Na takýto obed sa nevzťahuje štátna dotácia vo výške 1,00 €
alebo 1,20 € a rodič/zákonný zástupca musí stravu uhradiť v plnej výške. Ďalšie dni
neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa včas
odhlásiť.
Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu rodič uhrádza stravné v plnej výške (bez
štátnej dotácie).
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci – len zo
skutočnej výšky príspevku na čiastočnú úhradu uhrádzanej rodičom/zákonným zástupcom.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou.
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o výške príspevkov
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Jablonov nad Turňou, dňa 15.8.2019
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.8.2019.
V Jablonove nad Turňou, dňa 16.8.2019

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

