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Obecné zastupiteľstvo obce Šindliar na základe ust. § 6 odst. 1 a ust. § 11 odst.4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe
ust. § 140 odst. 9, 10 a 12 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. 1/2019
o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šindliar
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku na úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šindliar.
(2) Obec Šindliar je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - školskej jedálne:
Školská jedáleň pri Materskej škole v Šindliari.
(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a dospelým stravníkom za úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na finančné pásma na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ďalej len ,,príspevok“ a režijné
náklady na výrobu jedla.
§2
Výška príspevku
(1) Obec Šindliar určuje výšku príspevku v € na stravovanie v školskej jedálni takto:
Stravníci

Materská škola
(stravníci od 2-do 6 rokov)
Zamestnanci škôl a
školských zariadení
Cudzí stravníci - dospelí

Desiata

Obed

Olovrant

Náklady na
potraviny

Režijné Úhrada
náklady
v€

0,36

0,85

0,24

1,45

0,00

1,45

-

1,33

-

1,33

1,37

2,70

-

1,33

-

1,33

1,37

2,70

(2) Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
alebo ktorého príjem je najviac vo výške životného minima a dieťaťu, ktoré má jeden rok pred
plnením školskej dochádzky sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.¹ Oznámenie
o poskytovaní dotácie doručí obci úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
(3) Za dieťa, ktorému je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa uhrádza zákonný zástupca príspevok vo výške 0,25 € na dieťa a deň, ak sa dieťaťu v
materskej škole poskytuje celodenná výchovná starostlivosť. Ak sa
dieťaťu poskytuje
poldenná výchovná starostlivosť, zákonný zástupca uhrádza príspevok vo výške 0,01 € na dieťa
a deň, ak nie je v ďalších odstavcoch uvedené inak.
_________________________
1) Zákon NR SR č.544/2010 Z. z.o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce soc. vecí a rodiny SR v platnom znení

(4) Obec Šindliar poskytne dieťaťu s trvalým pobytom v obci Šindliar príspevok na potraviny
vo výške 0,25 € na dieťa a deň.
§3
Určenie podmienok platenia príspevku
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník je povinný uhradiť príspevok na účet
zriaďovateľa na základe vystaveného šeku školskej jedálne vedenom vo Všeobecnej
úverovej banke Prešov, č.ú. 1661129658/0200, IBAN: SK67 0200 0000 0016 6112 9658
alebo v hotovosti do pokladne školskej jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 10 dní
príslušného kalendárneho mesiaca.
(2) Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto:
- dennú neúčasť je možné nahlásiť riaditeľke školskej jedálne do 8.00 hod.
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v úhrade v najbližšom mesiaci.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Šindliar.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2015 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šindliar zo dňa 29.06.2015.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Šindliar
dňa 14.06.2019 uznesením č. 9/2019.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.
V Šindliari dňa 14.06.2019.

…....................................
Ing. František Sedlák
starosta obce

