Obecné zastupiteľstvo v Semerove v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140
zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Semerovo č. 1/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ
a v školskej jedálni pri MŠ, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Semerovo
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku úhrady finančného príspevku na
stravovanie v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
zákonným zástupcom dieťaťa a žiaka.
Článok 2
Školské jedálne
1) Školská jedáleň pri Základnej škole v Semerove poskytuje obedy žiakom obce Semerovo
a žiakom z obce Čechy (spoločný školský obvod).
2) Materská škola s celodennou prevádzkou poskytuje deťom stravu trikrát za deň a to:
desiatu, obed a olovrant.
3) Zákonní zástupcovia žiakov a detí uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s
finančnými pásmami odporúčanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
bez úhrady režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov v nadväznosti na výživové dávky.
4) Výška úhrady stravného v eurách je určená nasledovne:
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b/ Základná škola
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5) Pedagogickí pracovníci a ostatní pracovníci školských zariadení vo výške nákladov na
potraviny, a to vo výške 1,26 Eur/obed.
6) Obec Semerovo, ako zriaďovateľ, dáva súhlas, aby pedagogickí pracovníci a ostatní
pracovníci školských zariadení mali príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,20 Eura/obed.
7) Ostatní stravníci v školskej jedálni pri ZŠ vo výške 1,60 Eur/obed.
8) Zákonný zástupca žiaka/dieťaťa je povinný zaplatiť stravné v hotovosti vedúcej školskej
jedálne vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
9) Zákonný zástupca žiaka uhradí do 25. septembra kalendárneho roka a 25. januára
kalendárneho roka príspevok na stravovanie v sume 10 eur, ktorý slúži ako zábezpeka.
Podmienky vrátenia príspevku/zábezpeky v priebehu školského roka sú stanovené
v zápisnom lístku stravníka. Za kalendárny rok zábezpeka prijatá do 25. septembra
bude vrátená zákonnému zástupcovi do 20. decembra kalendárneho roka. Zábezpeka
prijatá do 25. januára kalendárneho roka bude zákonnému zástupcovi vrátená do 10.
júla kalendárneho roka.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Semerovo č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni pri MŠ, v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Semerovo, bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce
Semerovo č. VIII/4/2019/9 zo dňa 14. 06. 2019
.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.
3) Týmto VZN sa ruší VZN č. VI./18/2014/A-2 zo dňa 13. 06. 2014 o príspevkoch na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ a MŠ.
V Semerove, dňa 17. 06. 2019

Mgr. Milan M i k u l e c, v. r.
starosta obce
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