Obec Semerovo na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa
článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými zákonmi
NR SR č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov o výchove a vzdelávaní
/školský zákon/

vydáva

úpravu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ a MŠ
č. VI. / 18 / 2014 / A-2
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku
a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni ZŠ a MŠ od zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka (ďalej
len príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov školskej jedálne.
Článok 2
Stravná jednotka
Príspevok - stravná jednotka, je určená na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR.
1) materská škola desiata, obed, olovrant od 2 – 6 rokov stravná jednotka = 1,12 €
( D = 0,26 € O = 0, 64 €
O = 0,22 €)
2) základná škola obed od 6 – 11 rokov stravná jednotka = 0,95 €
3) základná škola obed od 11 – 15 rokov stravná jednotka = 1,01 €
4) pedagógovia a obslužný personál ZŠ a MŠ stravná jednotka = 1,12 €
5) ostatní stravníci v ZŠ ( napr. školiace stredisko) stravná jednotka = 1,50 €
Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
1) Príspevok na stravovanie je určený na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v náväznosti na ods. 2, a 3.
2) Obec Semerovo a Obec Čechy prispievajú v rámci sociálneho programu na každý
podaný obed svojim žiakom navštevujúcich ZŠ alebo MŠ v Semerove: = 0,10 €, čím Obec
Semerovo ako zriaďovateľ ŠJ spĺňa podmienku zákonného minimálneho príspevku za podaný
obed.
3) Obec Semerovo ako zriaďovateľ dáva súhlas aby pedagógovia a obslužný personál ZŠ
a MŠ mali príspevok na odobratý obed = 0,14 €, čím je splnený zákonom stanovený minimálny
príspevok za obed pre túto kategóriu.
4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa - žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR,
znížený o príspevok obce v rámci sociálneho programu:
a) Materská škola desiata, obed, olovrant
od 2 – 6 rokov
( desiata : 0,26 € , obed : 0, 54 € , olovrant : 0,22 € )
b) Základná škola obed
od 6 – 11 rokov
c) Základná škola obed
od 11 – 15 rokov
d) Pedagógovia a obslužný personál ZŠ a MŠ

úhrada = 1,02 €

úhrada = 0,85 €
úhrada = 0,91 €
úhrada = 0,98 €

e) Ostatní stravníci v ZŠ ( napr. v školiacom stredisku 1,12 € +
0,38€ príspevok na prevádzkové náklady)
úhrada = 1,50 €

5) Príspevok sa hradí mesačne vopred. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy
vo vnútornom predpise.
6) Príspevok podľa odseku 4 uhrádza rodič vo výške
1./ v MŠ = 0,14 €
2./ v ZŠ
= 0,14 €
ak je splnená podmienka, že žiak -dieťa dostáva dotáciu na stravu od štátu.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Semerove,
dňa 13. 6. 2014, číslom uznesenia č. VI. / 18 / 2014 – A - 2
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené dňa 25.5.2014.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo nadobúda účinnosť od 1. 9. 2014

V Semerove dňa: 13. 6. 2014

Imrich Hrabovský – starosta obce

za schválenie uznesenia č. VI./18/2014 ako celku

hlasovali :

PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický,
Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter
uznesenie -

schválené

VZN Obce Semerovo bolo schválené a zverejnené vo vitríne obce a web stránke obce dňa 14.6.2014.

VZN zverejnené: 25. 5. 2014
schválené : 13. 6. 2014
účinnosť : 1. 9. 2014

