Návrh dodatku č. 1/2019 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 37/2018

Dodatok č. 1/2019,ktorým sa mení a upravuje § 3 ods. 1, 2 a 3 a ktorým sa ustanovuje § 3
ods. 4 a 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 37/2018 znie nasledovne:

§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

1. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov a v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady
režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov nasledovne:
- materská škola (deti od 2 – 6 rokov, desiata 0,34€, obed 0,80€, olovrant 0,23€) .....
- základná škola (deti 1. – 4. ročník, obed) .....

1,37 €

1,08 €

- dotácia na deti v hmotnej núdzi závisí od schválenia ÚPSVaR

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl, školských zariadení
a dôchodcom v sume 2,79€ za obed. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín nasledovne:
- zamestnanci (obed) .....

1,26 € (+ 1,53€ réžia ObÚ - dopláca obecný úrad)

- dôchodcovia (obed) ......

2,25 € (+0,54€ réžia ObÚ – dopláca obecný úrad)

3. Termín a spôsob úhrady príspevku: bankovým prevodom najneskôr ku 20. dňu
predchádzajúceho mesiaca alebo v hotovosti v konkrétne stanovené dni predchádzajúceho
mesiaca určenému pracovníkovi školskej jedálne.

4. Stravu je nutné odhlásiť 24 hodín vopred, najneskôr do 14:00. Ráno, v deň neúčasti
dieťaťa/žiaka na vyučovaní, stravu nebude možné odhlásiť. (Výnimkou budú pondelky, kedy
je možné stravu odhlásiť do 8:00 hod. osobne alebo telefonicky). Z dôvodu dodržania
hygienických predpisov a predpisov zásad správnej výrobnej praxe /HACCP/ a to hlavne
z dôvodu objednávania mäsa a zásobovania potravinami sa odhlasovanie a prihlasovanie
dieťaťa na stravu musí uskutočniť načas, t.j. 24 hodín vopred, najneskôr do 14:00. Po tomto
termíne stravník už nebude odhlásený, ale má možnosť prísť pre neodhlásený obed do
obedára za plnú úhradu.

Do obedára sa strava vydáva iba v 1. deň neprítomnosti dieťaťa/žiaka na vyučovaní. V ostatné
dni je nutné stravu odhlásiť, nie je možný odber do nádob.

5. Zákonní zástupcovia predškolákov MŠ a žiakov ZŠ (ktorí majú nárok na dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom v sume 1,20 €), musia uhradiť každoročne do konca augusta
kalendárneho roka sumu 20,00 € do depozitu. Kto neuhradí a nedostane od vedúcej školskej
jedálne zápisný lístok na stravu, nebude prihlásený od septembra na stravu v školskej jedálni.
V depozite bude odložených 20,00 € a budú použité, ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka včas
neodhlási dieťa zo stravy. Rodič, ktorý bude dieťa odhlasovať/prihlasovať na stravu včas, tak
mu celá suma 20,00 € bude vrátená na konci školského roka.

Dodatok zverejnený na úradnej tabuli od 09.05.2018.
Na tomto dodatku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa ........

