Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik na základe ust. §6 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik

Čl. 1
Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevku za stravovanie, ktorú uhrádzajú stravníci v školských
zariadeniach zriadených Obcou Štítnik.
Čl. 2
(1) V školskej jedálni sa môžu stravovať deti, žiaci a zamestnanci základnej školy a školského
zariadenia.
(2) Podľa kapacitných možností so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni základnej školy stravovať aj dôchodcovia,
bývalí zamestnanci a iné fyzické osoby, s ktorými má zriaďovateľ uzatvorenú zmluvu
o stravovaní.
(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom/alebo žiakom na čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov za nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a stanovených režijných nákladov.
(4) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1)Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a stanovených režijných nákladov.
(2)Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a režijných nákladov nasledovne:
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3) Zriaďovateľ ŠJ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1, ak zákonný
zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú
týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov.
5) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov a iné fyzické osoby je:
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Čl. 4
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.
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN sa ruší účinnosť predchádzajúceho VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevku za
stravovanie v školskej jedálni na rok 2011 zo dňa 13.4.2011.
VZN vyvesené dňa : 22.2.2016
VZN schválené OZ v Štítniku dňa: 16.03.2016
VZN nadobúda účinnosť dňa : 31.3.2016

Ladislav Belányi
starosta obce
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