NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE FARNÁ
č. 3/2019,
KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

ZVEREJNENIE NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA BOL ZVEREJNENÝ:
• NA ÚRADNEJ TABULI OBCE

20.5.2019

• NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE
www.farna.sk

20.5.2019

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od dátumu vyvesenia.
Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.
Zverejnený návrh bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2019

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
§1
Predmet úpravy
Obecné zastupiteľstvo vo Farnej v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a §
141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 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 týmto všeobecne záväzným nariadením určuje výšku príspevku na
úhradu v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Farná.

Čl. 2
Určenie výšky príspevkov
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1) Obec Farná ako zriaďovateľ školských jedální určuje výšku finančného príspevku na
stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019 v
zmysle
ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní
(školský zákon). Pre dospelého stravníka (zamestnanca školy a ZŠS) sa zabezpečuje
strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.
2) Obec Farná ako zriaďovateľ školských jedální určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za
stravovanie a za režijné náklady v školskej jedálni nasledovne:

Materská škola

desiata

obed

olovrant

stravníci od 2-6
rokov

0,38€

0,90 €

0,26 €

obed

Základná škola

obed

Dospelí
stravníci

1,21 €

stravníci od 1115 rokov

1,30 €

1,41 €

obed

Základná škola

obed

Dospelí
stravníci

1,21 €

stravníci od 1115 rokov

1,30 €

1,41 €

Základná
škola
stravníci od 611 rokov

Základná
škola s VJM
stravníci od 611 rokov

Režijné
náklady
5€
Režijné
náklady
5€
Režijné
náklady
5€

3) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné
mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom
mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo
dospelým stravníkom.
4) Podľa zákona 544/2010 Z.z. o štátnych dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je schválená dotácia na stravu vo výške 1,20 € na jeden
obed pre žiaka, ktorý sa zúčastnil na vyučovaní.
5) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný a zodpovedný za odhlasovanie z obeda, ak sa dieťa
nezúčastní vyučovacích hodín. Odhlasovanie a prihlasovanie je deň vopred do 14,00
hod. a najneskôr do 7,30 hod. príslušného dňa.
6) Rodič má právo od 11,30 hod do 12,00 hod. na odber obeda do svojho obedára pri
neodhlásení z dôvodu choroby iba 1. deň neprítomnosti dieťaťa v škole, ostatné dni je
povinný odhlásiť.
7) V prípade neodhlásenia zo stravy, zákonný zástupca dieťaťa je povinný zaplatiť aj sumu
štátnej dotácie za neodhlásené obedy, ktoré boli uvarené. Vedúca ŠJ na konci mesiaca
porovná dochádzku stravovania s triednou učiteľkou na základe triednej knihy
o neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Na základe tejto kontroly vystaví šek za

neodhlásené obedy, ktorý je zákonný zástupca do 5 dní povinný uhradiť a preukázať sa
ústrižkom u vedúcej ŠJ, ináč dieťa nebude mať v ďalšom mesiaci nárok na obed.

Čl. 3
Spoločné ustanovenia
1) Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach s právnou
v kompetencii štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia.

subjektivitou

je

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvo vo Farnej
dňa ........ uznesením č. ...../2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.

Vlasta Csomorová
starostka obce

