DODATOK č. 3/2019
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE č. 10/2011
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk.
dochádzky v ZŠ, o výške príspevku v MŠ, ŠKD a ŠJ
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto:
Článok 6
VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENKY ÚHRADY V ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI
Mení sa pôvodné znenie na nasledovné:
1) Denný príspevok na nákup potravín podľa vekových kategórií v školskej jedálni – 2. finančné
pásmo:
a) stravníci 3-6 rokov: 1,45 €
- desiata
0,36 €
- obed
0,85 €
- olovrant
0,24 €
b) stravníci 6-11 rokov:
- obed
1,15 €
c) dospelí stravníci:
- obed
1,33 €
3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s
uvedenými finančnými pásmami a uhrádza príspevok na režijné náklady na výrobu,
výdaj jedál a nápojov.
4) Zamestnanci uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
5) Obec Buzitka určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri
MŠ na stravníka nasledovne:
(stravníci 3 – 6 rokov)
Desiata
Obed Olovrant
0,36
0,85
0,24
(stravníci 6 – 11 rokov)
Desiata
Obed Olovrant
-1,15
--

Režijné náklady
0,20

Režijné náklady
0,20

Spolu v €
1,65 €

Spolu v €
1,35 €

(zamestnanci škôl a školských zariadení)
Desiata
Obed Olovrant
Režijné náklady
-1,33
-1,58

Spolu v €
2,91 €

-zamestnávateľ uhrádza v zmysle zákona 55% z ceny jedla a to 2,11 € (minimálna hodnota obedu, ktorá
je stanovená zákonom 3,83 €),
-príspevok zo SF na stravovanie 0,30 €/1 obed, zamestnancom na kratší pracovný čas sa

príspevok bude krátiť pomernou čiastkou úmerne k rozsahu kratšieho pracovného času
(cudzí stravníci)
Desiata
Obed
-1,33

Olovrant
--

Režijné náklady
1,58

Spolu v €
2,91 €

6) Príspevok sa platí mesačne vopred do 25. dňa kalendárneho mesiaca.
Neúčasť na stravovaní bude zohľadnená – odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.
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