Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
a ustanovením § 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 140 ods. 9 a 10
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE VIŠŇOVÉ č. 5
O VÝŠKE PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
A PODMIENKY ÚHRADY VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§1
Úvodné ustanovenia
V zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva obec Višňové toto všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Višňové.
§2
Predmet činnosti
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Višňové je zriadená na výdaj,
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo
v školskom zariadení.
Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke
hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov, dokončuje príslušnú
technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál, nápojov.
V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov.
§3
Výška príspevku
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekovej kategórie stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez
úhrady réžijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov
(viď príloha Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu a žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011).
Výšku finančného príspevku uhrádza zákonný zástupca školskej jedálni
do 15. dňa v mesiaci, v ktorom dieťa alebo žiak odoberá stravu. Kontrolný
ústrižok o zaplatení odovzdáva vo výdajni stravy.
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Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov v 5. finančnom pásme je stanovená
v tabuľke:
Desiata Obed
Materská škola
(stravníci od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 – 11rokov)
Základná škola (stravníci
od 11 – 15 rokov)

Olovrant

Spolu

Úhrada €

0,36

0,74

0,27

1,37

1,37

-

1,16

-

1,16

1,16

-

1,22

-

1,22

1,22

Dospelí stravníci zamestnanci obed

2,25 €

Úhrada zamestnávateľa (0,93 réžia, 0,31 strava)

1,24 €

Sociálny fond
Príspevok zamestnanca

0,13 €
0,88 €
§4
Záverečné ustanovenia

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej
jedálni sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných
prostriedkov do rozpočtu obce na rok 2013 č. 5/2012 zo dňa 13. decembra
2012.
Obecné zastupiteľstvo obce Višňové sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady vo výdajnej školskej jedálni uzneslo dňa 13.12.2012.
§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2013
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.12.2013
Zvesené dňa:
Marta Brezovská
starostka obce
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