ZEMIANSKE SADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ZEMIANSKE SADY

č. 3/2022
zo dňa: 14.9.2022
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zemianske Sady dňa: 30.9.2022
Uznesením: B/17/2022

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Zemianske Sady dňa: 14.9.2022
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obce Zemianske Sady dňa: 1.10.2022
VZN nadobúda účinnosť dňa: 15.10.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady 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 právnych
predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 3/2022
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Zemianske Sady je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – Školskej
jedálne pri ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch.
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom / alebo žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „ príspevok“.
(3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
žiaka a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

Čl. 2
Výška príspevku
(1) Obec Zemianske Sady určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

Materská škola
(stravníci od 2 – do 6 rokov) Desiata

Obed

Olovrant

0,90 Eur

0,26 Eur

Desiata

Obed

Olovrant

Celkom: Eur

...........

1,21 Eur

.............

1,21 Eur

Desiata

Obed

Olovrant

Celkom: Eur

............

1,30 Eur

.............

1,30 Eur

.............

1,41 Eur

0,38 Eur
Základná škola
Žiaci – 1. stupeň
Základná škola
Žiaci – 2. stupeň

Zamestnanci

............

1,41 Eur

Cudzí stravníci

............

2,82 Eur

Dôchodcovia

............ 2,65 Eurá + 0,17 Eur dopláca Ocú

vrátane réžie

Celkom: Eur
1,54 Eur

2,82 Eur
2,82 Eur

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov.
(3) Nakoľko sa dotácia pre sociálne odkázaných poskytuje len v sume 1,30 Eur, rodič
dieťaťa v MŠ dopláca 0,24 Eur na deň
(4) Ak nie je žiak v škole na vyučovaní nemá nárok na dotáciu.
(5) Ak rodič neodhlási dieťa zo stravy v deň keď nie je v škole, je povinný túto stravu
uhradiť.
Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na
základe vystaveného šeku na účet Školskej jedálne vedenom vo VÚB Sereď,
č. účtu SK0902000000001127952257 alebo v hotovosti do pokladne Školskej jedálne a to
mesačne vopred najneskôr do 5 dní príslušného kalendárneho mesiaca.
(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto: do 8 00 hod. ráno, telefonicky
alebo osobne.
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci sa odpočíta
z danej sumy.

(Poznámka: iný spôsob platenia ako aj termín splatnosti je možné zmeniť a určiť podľa
miestnych podmienok).
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Zemianske Sady.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Zemianske Sady dňa: 30.9.2022
(3) Týmto VZN č. 3/2022 sa ruší VZN č. 6/2021.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15.10.2022
V Zemianskych Sadoch dňa: 14.9.2022

Ing Roman Súkeník
starosta obce Zemianske Sady

