Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Ratnovce č. 3/2010
o podmienkach poskytovania stravovacích služieb a o úhrade za
poskytované služby v zariadeniach školského stravovania, o výške
mesačného príspevku na dieťa v materskej škole a v školskom klube
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Obec Ratnovce vydáva toto VZN o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením§28, §113, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s cieľom určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania, materskej školy
a školského klubu v v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Týmto sa ruší všeobecného záväzné nariadenie 6/2008
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN je určené pre školské zariadenie, materskú školu a školský klub
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na vykonanie ustanovenia §28, §113, § 140 ods. 9 a § 141
ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Podľa prechodných ustanovení v § 161 ods. 23 a ods. 24 školského zákona zariadenia
školského stravovania, a to školská kuchyňa a školská jedáleň sa podľa doterajších predpisov
stávajú dňom 1. septembra 2008 školskou jedálňou a výdajná školská kuchyňa a školská
jedáleň výdajnou školskou jedálňou.
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza žiak alebo zákonný
zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok, ktorý uhrádza žiak alebo zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií (bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov), určí obec ako zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce s účinnosťou od 10.10.2008 v súlade s ustanovením §
140 ods. 9 a § 141 ods. 5 školského zákona, pričom Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky na základe zmocnenia podľa ustanovenia § 140 a § 141 určuje a zverejňuje finančné
pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
( Príloha č. 1).

Článok 2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
stravovania žiakov v zariadeniach školského stravovania
1. Stravovanie sa poskytuje 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.
2. 2.Výška príspevku žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo žiaka sa určuje nasledovne:
a) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach za obed:
žiaci od 15 -18/19 rokov
od 01.01.2010 - 1,13€
b) pri celodennom stravovaní MŠ
deti od 2 - 6 rokov
od 01.01.2010
deti hmotná núdza : desiata 0,10€
obed 0,03€

1,13€
olovrant 0,06€-

/ MŠ/

c) žiaci od 6 - 11 rokov
od 01.01.2010
obed
0,96 €
deti hmotná núdza : od 01.012009: 0,10€ - základná škola
3.Výška mesačného príspevku na dieťa zák.245/2008 §28 ods.4,6,7písm.a,b,c
ods.8 písm.a,b.
v materskej škole
mesačný príspevok na 1 dieťa:
8,30€
4.Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
v školskom klube Základnej školy v Ratnovciach podľa §113 písm a. ods.3
žiaci od 6 - 11 rokov

od:01.01.2009 3,32 €

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca.
4. Úhrada sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
- poštovou poukážkou,
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z účtu žiaka alebo zákonného
zástupcu žiaka na účet zariadenia školského stravovania.

Článok 3
Platnosť a účinnosť

Toto VZN nadobúda platnosť a je účinné od 01. 01. 2010, pričom platnosť a účinnosť
VZN č.6/2008 končí dňom nadobudnutia účinnosti príslušného všeobecne záväzného
nariadenia obce Ratnovce dňa 31.12.2009
VZN bolo schválené uznesením č.
VZN bolo vyvesené:

V Ratnovciach dňa 07.12.2009
Martin Adamča
starosta obce

