VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE Č. 7/2017 O VÝŠKE PRÍSPEVKU
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA RESP. ŽIAKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV A URČENIE PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VO
VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA

Obec Spišská Teplica v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. p) a v zmysle §6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení §
140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o určení výšky mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej
školskej jedálni pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Obec Spišská Teplica je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 311
Spišská Teplica, ktorej súčasťou je školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri škole.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín, podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výšku
režijných nákladov (ďalej len príspevok), v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská
Teplica.

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a
vo výdajnej školskej jedálni
1. Obec Spišská Teplica určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni a vo
výdajnej školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom
zariadení podľa II. finančného pásma pre školské stravovanie určeného ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe § 140 ods. 10 a §
141 ods. 6 školského zákona:

Vekové kategórie stravníkov

Desiata
v€

Materská škola denné

0,26

Mliečna
desiata
v€

Obed
v€

Olovrant
v€

0,64

0,22

Spolu
€
1,12

Základná škola I. stupeň

0,28

0,95

1,23

Základná škola II. stupeň

0,28

1,01

1,29

Dospelí a cudzí stravníci

1,12

v

1,12

2. Obec Spišská Teplica určuje výšku príspevku a dotáciu na 1 jedlo na stravovanie
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni na dieťa alebo žiaka v hmotnej núdzi
(ďalej len HN) v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

Vekové kategórie stravníkov

Desiata
€

v

Mliečna
desiata v
€

Obed
€

v

Olovrant v €

dieťa v HN

0,00

0,00

0,13

dotácia

0,26

0,64

0,09

Materská škola denné

Základná škola
stupeň

I.

Základná škola
stupeň

II.

dieťa v HN

0,00

0,00

dotácia

0,28

0,95

dieťa v HN

0,00

0,01

dotácia

0,28

1,00

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, dospelí a cudzí stravníci uhrádzajú výšku
finančného príspevku na stravovanie podľa bodu 1 a bodu 2 Článok 2 určenú týmto VZN,
podľa vekových kategórií stravníkov.
4. Obec Spišská Teplica stanovuje výšku režijných nákladov na jedného stravníka vo výške
4 € na žiaka základnej školy s materskou školou.

5. Obec Spišská Teplica stanovuje výšku režijných nákladov na jedného stravníka za jeden
odobratý obed vo výške 1,20 € na dospelého a cudzieho stravníka.
6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, dospelí a cudzí stravníci uhrádzajú výšku
režijných nákladov podľa bodov 4 a 5 Článok 2 určenú týmto VZN paušálne raz mesačne.
Článok 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, dospelí a cudzí stravníci sú povinní uhradiť
finančný príspevok na stravovanie podľa bodu 3 Článok 2 tohto VZN a režijné náklady
na jedného stravníka podľa bodu 6 Článok 2 v súčte na účet Základnej školy s materskou
školou, Školská 311, Spišská Teplica vedený vo VUB banke, číslo účtu v tvare IBAN:
SK51 0200 0000 3500 7763 4562 a to mesačne , najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca:
a) prostredníctvom internetbankingu,
b) trvalým príkazom,
c) vkladom na účet priamo v banke,
d) prostredníctvom vystaveného peňažného šeku cez Slovenskú poštu. Peňažný šek bude
vystavený vedúcou školskej jedálne, najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca,
ak túto voľbu platby uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku pre stravovanie.
2. Pri nedodržaní úhrady finančného príspevku podľa bodu 1 článok 3 na účet Základnej
školy s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica v stanovenom termíne nebude
stravníkovi poskytnutá strava, po dobu kým neuhradí finančný príspevok.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 7/2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici na svojom
zasadnutí dňa 28.06.2017 uznesením č. 85/2017.
2. Týmto VZN č. 7/2017 sa zároveň zrušuje VZN č. 21/2011 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a vo výdajnej
školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišská Teplica.
3. Toto VZN č. 7/2017 nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2017.
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