VZN vyvesené dňa : 28.03.2011
VZN schválené OZ v Štítniku dňa: 28.03.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa :13.04.2011

OBEC Š T Í T N I K
OBECNÝ ÚRAD V ŠTÍTNIKU
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o určení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 28.03.2011 uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štítnik o určení výšky príspevku za stravovanie sa týka
školskej jedálni pri Základnej škole v Štítniku, ktorej zriaďovateľom je obec. Školská jedáleň
poskytuje stravovanie deťom a žiakom Základnej školy pre I. a II. stupeň a žiakom Materskej
školy v Štítniku, ako aj zamestnancom ZŠ a MŠ 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
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sa stanovuje
nasledovne :
Strava pre MŠ – denná prevádzka :
Spolu
0,27 €
0,60 €
0,19 €
1,06 €

Desiata
Obed
Olovrant
Spolu
Úhrada :

z toho rodič
0,06 €
0,00 €
0,06 €
0,12 €

UPSVaR
0,27 €
0,59 €
0,08 €
0,94 €

1,06 €

Strava pre ZŠ :
I.stupeň
II.stupeň

Obed
Obed

Spolu

Rodič

ÚPSVaR

0,90 €
0,96 €

0,00 €
0,00 €

0,90 €
0,96 €

-2–

Rodičia detí v hmotnej núdzi a deti z rodín ktorých príjem je najviac vo výške životného minima,
ktorým bola uznaná ÚPSVaR v Rožňave dotácia na stravu doplatia:
-0,00 € za jeden odobratý obed v Školskej jedálni pre I. a II. stupeň Základnej školy na stravný účet
Školskej jedálne,
- 0,12 € za jeden odobratý obed, desiatu a olovrant v Materskej škole na stravný účet.

Stravná jednotka pre zamestnanca základnej školy a materskej školy je 2,- €/1,06€+0,94€/.
Režijné náklady hradí zamestnávateľ do výšky 55% z hodnoty stravného lístka 1,10 € /0,94€+0,16€/.
Stravná jednotka pre ostatného dospelého stravníka je vo výške 2 €.

§3
Forma úhrady nákladov
Náklady na nákup potravín uhradia rodičia vždy dopredu to jest do posledného dňa
predchádzajúceho mesiaca a to poštovou poukážkou, ktorá im bude osobne doručená vedúcou ŠJ,
resp. v hotovosti do pokladne ŠJ. V prípade neuhradenia stravného stravníkom nebude poskytované
stravovanie. Vedúca ŠJ je povinná viesť o predpise a úhrade stravného prehľadnú evidenciu. Ak
vznikne preplatok z dôvodu neúčasti stravníka v škole tento bude zohľadnený pri platbe
v nasledujúcom mesiaci.
§4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 13.4.2011.
Týmto VZN sa ruší účinnosť predchádzajúceho VZN č. 1/2008 zo dňa 03.09.2008.
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starosta obce
v.r.

