Obec Jakubovany v súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa finančných pásiem nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydaných MŠ SR vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a podmienky
úhrady v školskej jedálni pri MŠ
č. 5/2020
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
V súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa finančných pásiem nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydaných MŠ SR určujem:
Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a ostatných stravníkov na nákup
potravín na výrobu jedného jedla v rámci 1. finančného pásma nasledovne:
ZŠ:
MŠ:
Zamestnanci:

1,08 €/obed
1,37 €/celodenná strava /desiata 0,34 €, obed 0,80 €,
olovrant 0,23 €/
1,26 €/obed

Cena obeda pre zamestnancov obce je súčtom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
a režijných nákladov vo výške 3,36 €.
V čase vedľajších prázdnin (jarné, jesenné a veľkonočné) sa bude pripravovať strava pri počte
10 stravníkov (deti MŠ, ZŠ), čo bolo schválené aj na zasadnutí rady školy.
Čl. 2
Podmienky úhrady príspevku
1. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka:
- bankovým prevodom
- bezhotovostným prevodom cez internet banking
- poštovou poukážkou na účet školskej jedálne.
2. Termín úhrady stravy je najneskôr 10-ty deň v mesiaci.
3. Prihlásiť na stravu a odhlásiť zo stravy stravníka je možné najneskôr do 7.00 hod. ráno.
5. Ak sa strava odhlási včas, zníži sa suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období
o odhlásený a zaplatený počet porcií.
6. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Jakubovany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 25.08.2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.10.2020.

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
4. Vydaním tohto VZN sa ruší v plnom znení predchádzajúce VZN č. 4/2019.

Martin Kollár
Starosta obce
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