Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lietavská Svinná – Babkov
č. 1 / 2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec Lietavská Svinná - Babkov.
Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Svinnej vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5 , § 49 ods.4
, § 114 ods.6 , §116 ods.6 , § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /
školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR 330/2009 § 3, sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lietavská Svinná – Babkov.
Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na
jedno jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. s platnosťou od
1.4.2011.

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pásiem
2/ Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.
3/ Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami – III. finančné pásmo

MŠ denné

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Úhrada
€

stravníci od 2-6 rokov

0,27

0,63

0,23

1,13

1,13

stravníci od 2-6 rokov

0,00

0,00

0,13

0,13

0,13

v hmotnej núdzi

Základná škola

Obed

Úhrada €

stravníci od 6 – ll rokov

0,96

0,96

stravníci od 6-11 rokov v hmotnej núdzi

0,00

0,00

Základná škola

Obed

Úhrada €

Cudzí stravníci, dospelí

1,13

(stravníci 15-18/19 rokov – stredná škola) réžia 1,37

2,50

Zamestnanci

1,13

3.1.

1,13

Podmienky úhrady príspevku:
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka mesačne vopred a to poštovou poukážkou;
b) odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred. Zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za
neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje;
c) ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií
suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období;
d) termín na úhradu stravy je najneskôr 15. deň v mesiaci, ak pripadne 15. deň v mesiaci
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po
tomto dni;
e) žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca
v pondelok

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1/ Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi
príslušných škôl a školských zariadení.

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ Obce Lietavská Svinná - Babkov
dňa 18.3.2011 uznesením č. 2/2011
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.4.2011.
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