Všeobecne záväzné nariadenie obce Rosina č. 4/2011 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo obce Rosina sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 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 Rosina
toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou
Rosina.
Čl. 2
Predmet činnosti
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Rosina je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo
v školskom zariadení. V školskej jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok,
materiálno – spotrebných 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.
V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov.
Čl. 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
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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. Šek o zaplatení dáva do schránky, ktorá sa nachádza v priestoroch školskej jedálne.
Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15 – 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa zákonníka práce.
Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v 5. finančnom pásme je stanovená v tabuľke:
Materská škola

D

Obed

Ol

Spolu

Úhrada €

0,36

0,74

0,27

1,37

1,37

1,16

1,16

1,16

1,22

1,22

1,22

1,32

1,32

1,32

(stravníci od 2 – 6 rokov)

Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 – 15 rokov)
Stredná škola
(stravníci 15 – 18/19 rokov)

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Rosina.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rosina
dňa 9. 9. 2011 a nadobúda účinnosť 27. 9. 2011
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V Rosine dňa 9. 9. 2011
Jaroslav Zábojník
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rosina dňa 25. 8. 2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rosina dňa 12. 9. 2011
VZN nadobúda účinnosť dňa 27. 9. 2011
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