Všeobecne záväzné nariadenie
obce Tužina č. 2/2019
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
Obecné zastupiteľstvo v Tužine na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č.
245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Tužina je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Materskej škole v Tužine, 972 14 Tužina.
2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a určiť
podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
ďalej len „príspevok.“
4) Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni je stanovená v prílohe tohto nariadenia.
Čl. 2
Určenie podmienok platenia príspevku
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet zriaďovateľa na
základe vystaveného šeku školskej jedálne alebo cez internet banking
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni sa platí mesačne vopred
najneskôr do 30 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť 24 hodín vopred takto:
a) priamo u vedúcej školskej jedálne
b) telefonicky na čísle: 046/5444123
4) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní vo výške príspevku o dva mesiace neskôr.
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)
(2)
(3)
(4)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tužine.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tužine dňa 24. 6. 2019
Dňom účinnosti tohto VZN č.2/2019 sa zrušuje VZN č.10/2015 zo dňa 13. 10. 2015.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019.

Miroslav Dzina
starosta obce

Príloha č.1 k

Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Tužina č. 2/2019
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady

Obec Tužina určuje s účinnosťou od 1.9.2019 výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom
zariadení takto:
Prevádzková réžia pre ŠJ bude použitá na nákup vybavenia Školskej jedálne pri MŠ a výdajne ZŠ, poplatok
bol schválený vo výške 2€/mesačne bez ohľadu na počet odstravovaných dní uznesením č.4/9/2/2019.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto
VZN podľa vekových kategórií stravníkov.
Dospelí (obed+potraviny)
Veková
kategória
stravníkov
Materská škola
Základná škola

Desiata

0,34 €

2,60 €
Obed

0,80 €
1,08 €

Olovrant

0,23 €

Spolu

1,37 €
1,08 €

2€
Prevádzková
réžia pre ŠJ
Úhrada pre zamestnancov: 1,07 € zamestnanec, 0,10 € sociálny fond, 1,43 € zamestnávateľ
Na základe novely zákona č.544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2019, má dieťa nárok na dotáciu 1,20€/obed a to za
nasledovných podmienok:
- dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ
- dieťa skutočne odoberie stravu
Včas neodhlásenú stravu (24 hodín vopred alebo v prípade ochorenia dieťaťa) si zákonný zástupca hradí
v plnej výške. Na tieto účely bude slúžiť finančná zábezpeka – záloha vo výške 25€, z ktorej bude hradená
včas neodhlásená alebo neprevzatá strava. V prípade jej vyčerpania musí byť uhradená nová zálohová
platba. Ak bude zákonný zástupca stravu dôsledne odhlasovať, záloha mu bude vrátená po ukončení
stravovania. Výnimkou pri odhlasovaní je pondelok, kedy je dieťa v prípade neprítomnosti odhlásené
automaticky.
Na znení Prílohy č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Tužine dňa 24. 6. 2019.
,,

Miroslav Dzina
starosta obce

