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číslo

01/2019

o výške príspevku za čiastočnú úhradu vo výške nákladov na nákup
potravín v nádväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pasiem.
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Obecné zastupiteľstvo v Majerovciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 140
zákony 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov , § 6 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ určuje výšku
príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu vo výške nákladov na
nákup potravín v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Majerovce.
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami MŠ – školská jedáleň
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Čl. 2
Školská jedáleň

2.
3.
4.

5.

1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a sú stanovené Ministerstvom
školstva SR v piatich pásmach.
Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je
spolu 1,37 € na celodenné stravovanie – druhé pásmo z finančných pásiem
ministerstva. Desiata 0,34 €, Obed 0,80 €, olovrant 0,23 €
Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa, u ktorého podľa
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie , určí
riaditeľ školy podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne
stravovanie, vydané ministerstvom.
Výroba jedál a nápojov pre zamestnancov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majerovce
sa zabezpečuje podľa
druhého pásma z finančných pásiem t.j. obed v hodnote 1,26 €. / druhé
pásmo z finančných pásiem pre Stredné školy – stravníci od 15-19 rokov/

6.

Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 až 4 sa uhrádza mesačne
vopred.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.
4.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Majerovciach.
Na tomto VZN obce Majerovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Majerovciach dňa 28.6.2019 uznesením číslo 27/2019
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN obce
Majerovce č. 3/2012 zo dňa 27.9.2012
Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.09.2019

Mgr. Ján Sarvaš
Starosta obce

