Všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad
č. 01/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni
Obec Kunerad podľa ustanovenia §6 ods.1a §11 ods. 4 písm. g)zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9 a 10 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva obec Kunerad toto všeobecne záväzné
nariadenie č. 01/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v obci Kunerad

Článok 1
Predmet činnosti

1. Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy obce Kunerad je zriadená na prípravu, výdaj,
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom
zariadení. V školskej jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.
2. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok,
materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín
stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr
charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka.
Článok 2
Vymedzenie pôsobnosti
1. Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad.
Článok 3
Výška príspevku
1. Stravníci školskej jedálne a zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu
režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,20 € na jeden obed.
2. Výška finančného príspevku uhrádza stravník a zákonný zástupca vedúcej školskej jedálni do
10. dňa v mesiaci.
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Článok 4
Odpustenie príspevku
1. V zmysle § 140 odst.12 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov , výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni , ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a požiada o odpustenie príspevku.
2. Príspevok na režijné náklady pri preplatku obedov za potraviny sa nebude späť uhrádzať
rodičom detí – vybratá réžia zostáva zriaďovateľovi.

Článok 5
Ostatné ustanovenia
1. Príspevky na úhradu režijných nákladov budú zahrnuté pri platbách príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Na návrhu VZN č. 01/2019 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kunerade dňa
03.06.2019, uznesením č. 7/101/2019
(2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kunerade dňa: 08.07.2019,
uznesením č. 8/114/2019
(3) VZN nadobúda účinnosť od 01.09.2019

V Kunerade, 08.07..2019

Mgr.Monika Kavecká,MHA,MPH
starosta obce

Vyvesené : 09.07.2019
Zvesené:
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