Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4 / 2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Ruskov
Obecné zastupiteľstvo obce Ruskov vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto
všeobecnom záväznom nariadení.
§1
Úvodne ustanovenia
Za účelom určenia náležitosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
ktorej zriaďovateľom je obec, počnúc 1. 9. 2019, vychádzajúc z reformy školstva,
z požiadaviek fiškálnej decentralizácie a posilnenia postavenia územnej samosprávy
z hľadiska jej zodpovednosti pri správe vecí verejných.
1. Školská jedáleň a výdajne sú zriadené na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
pre stravníkov v čase ich pobytu v škole a v školskom zariadení. Školská jedáleň
pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov 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.

2. Obec Ruskov je zriaďovateľom školskej kuchyne pri obecnom úrade a výdajni stravy
v základnej škole a materskej škole.
§2
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje s účinnosťou od 1. 09. 2019 výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec
Ruskov.
§3
Výška príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok nákladov v školskej jedálni
zriadenej obcou vo výške nákladov na nákup potravín v nádväznosti na odporúčané
výživové dávky podľa finančných pásiem, vrátane úhrady nákladov na prípravu a výdaj
jedál a nápojov pre stravníkov.
2. Výška príspevku v školskej jedálni na jedného stravníka podľa vekových kategórii je
nasledovná – 2.finačné pásmo, náklady na nákup potravín.
Materská škola – stravníci od 2 do 6 rokov
Desiata – 0,36
Obed - 0,85
Olovrant- 0,24
SPOLU: 1,45 € + réžia 0,20 € = 1,65 - dotácia MŠ SR-1,20 - doplatok rodič 0,45 €
Základná škola(1.-4. Ročník) – stravníci od 6 do 11 rokov
Obed - 1,15
Réžia + 0,20
SPOLU : 1,35 – dotácia MŠ SR – 1,20 - doplatok rodič 0,15 €
Základná škola (5. – 9. Ročník)- stravníci od 11 do 15 rokov
Obed – 1,23
Réžia +0,20
SPOLU : 1,43 – dotácia MŠ SR - 1,20 - doplatok rodič 0,23 €
Iní stravníci
Obed – 1,33
Réžia – 1,57
SPOLU: 2,90 €
Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov

§4
Podmienky platenia príspevku
Vyúčtovanie a spôsob platenia príspevku upraví starosta obce, ktorej je školská jedáleň
súčasťou, interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne
prístupnom mieste v priestoroch výdajni.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR
č.245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon), zákon 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 na vykonávacie predpisy vydané na ich základe.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni sa ruší VZN č.1/2018 spolu s jeho dodatkami.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 09. 2019

V Ruskove dňa: 04.12.2019
Peter Smrčo v.r.
starosta obce

