Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Golianovo
č. 2/2019,

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Golianovo
Návrh vyvesený na úradnej tabuli a web stránke obce dňa: 17.06.2019
Schválený Dodatok č. 1 k VZN vyvesené na úradnej tabuli a web stránke dňa: 04.07.2019
VZN nadobúda platnosť dňa: 01.09.2019
Na základe zmeny finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov sa s účinnosťou od 1.9.2019 mení:
Článok 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie a kritériá úhrady
2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo v zmysle zákona
zodpovedá nákladom na nákup potravín podľa 3. finančného pásma určujúceho toto
rozpätie vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín na 1 jedlo podľa vekových kategórii stravníkov, je určený za každý stravovací
deň nasledovne:

Ukazovateľ

Materská škola
(vek 2 – 6 rokov)

Finančný limit na nákup potravín
(3. finančné pásmo)
sumy sú v €
Desiata

Obed

Olovrant

0,38

0,90

0,26

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom (€)
0,-

Stravné spolu
(€)

1,54 **

1,20
1,54
(od 01.01.2019)
1,20
Základná škola /1.st.
1,21
1,21
(vek 6 – 11 rokov)
(od 01.09.2019)
1,20
Základná škola /2.st.
1,30
1,30
(vek 11 – 15 rokov)
(od 01.09.2019)
(*Pozn.: ide o dieťa, ktoré podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov dosahuje vekové kritérium 5 rokov a v nasledujúcom školskom roku má začať plniť
povinnú školskú dochádzku, t.j. má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
Materská škola *
(vek 2 – 6 rokov)

0,38

0,90

0,26

Článok 7
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov
v zariadení školského stravovania

1) Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov školy v školskej jedálni.
2) Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa 3. finančného
pásma určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19
ročných žiakov strednej školy. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého
stravníka sa určujú vo výške 1,41 € a mesačné režijné náklady vo výške 2,- €.
3) Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku
vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, školskom klube detí a v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Golianovo zostávajú bez zmeny.

V Golianove, dňa 17.6.2019

Mgr. Ľuboš Kolárik
Starosta obce

