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NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE PLEVNÍK-DRIENOVÉ
č. 4/2016
o určení výšky príspevku v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Plevník-Drienové

- návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od : 30.11.2016, do : 15.12.2016
- návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa : 30.11.2016
- VZN schválené uznesením obecného zastupiteľstva :
- VZN vyvesené na úradnej tabuli od ........................ do .........................
- VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa :
- VZN nadobúda účinnosť : 1.1.2017
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Obec Plevník-Drienové podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade
s ustanoveniami § 6 ods 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
ďalej podľa §6, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Plevník-Drienové.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Školská jedáleň (ďalej aj ako „ŠJ“) je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a
poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálnospotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov
vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú
územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup
potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školského zariadenia. So
súhlasom zriaďovateľa (obce Plevník-Drienové) sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické
osoby.
Článok 2
Základné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Plevník-Drienové (ďalej len „VZN“) určuje výšku
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Článok 3
Výška príspevku
1. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.
2. V súlade s predchádzajúcim odsekom určuje obec Plevník-Drienové výšku uvedeného príspevku
v školskej jedálni v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
Finančný limit na nákup potravín v 2. pásme :
Kategória stravníkov
desiata

obed

olovrant

spolu

0,26 €

0,64 €

0,22 €

1,12 €

ZŠ I.stupeň (stravníci od 6 – 11 rokov)

-

0,95 €

-

0,95 €

ZŠ II.stupeň (stravníci od 11 – 15 rokov)

-

1,01 €

-

1,01 €

Dospelí (zamestnanci MŠ, ZŠ, OÚ)

-

1,12 €

-

1,12 €

Cudzí stravníci

-

1,12 €

-

1,12 €

MŠ denné (stravníci od 2 – 6 rokov)
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3. V súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. obec Plevník-Drienové určuje
pre dospelých stravníkov platiť úhradu režijných nákladov v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plevník-Drienové vo výške 1,38 € / jedlo.
Celková cena jedla pre dospelých stravníkov vrátane réžie :
nákup
Kategória stravníkov
potravín
Dospelí (zamestnanci MŠ, ZŠ, OÚ)
1,12 €
Cudzí stravníci

1,12 €

réžia

spolu

1,38 €

2,50 €

1,38 €

2,50 €

4. Obec Plevník-Drienové upravuje týmto VZN cenu jedla v školskej jedálni pre zamestnancov MŠ,ZŠ ,
OÚ a dôchodcov nad 70 rokov nasledovne :
a) zamestnanec MŠ, ZŠ a OÚ :
2,50 €/obed
z toho hradí :
zamestnanec :
0,92 €/obed
zamestnávateľ :
1,38 €/obed
sociálny fond :
0,20 €/obed
b) dôchodcovia nad 70 rokov :
2,50 €/obed
z toho hradí :
OÚ Plevník-Drienové :
0,50 €/obed
Celková cena jedla pre dôchodcu nad 70 rokov : 2,00 €/obed
5. Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca osobe poverenej
zriaďovateľom (vedúcej školskej jedálne) osobne v hotovosti do pokladne počas pracovných hodín
ŠJ, alebo prevodom na účet číslo : SK 48 0200 0000 0016 4680 4555.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Plevník-Drienové uznesením číslo ....... zo dňa
DD.MM.2016.
2. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

Miroslav Kremeň
starosta obce
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