Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šoporňa č. 3/2015
o výškach mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou
školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa.

Obecné zastupiteľstvo obce Šoporňa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia §
6 ods. 1 a § 11 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa
§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods.8 a 9 a § 141 ods.4. a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), vydáva Dodatok k Všeobecne záväznému
nariadeniu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šoporňa č. 3/2015 o
výškach mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou
školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa.
§ 4 sa nahrádza takto:

Ods. 1. Školská jedáleň zabezpečuje pre zamestnancov ZŠ s MŠ Šoporňa, žiakov
navštevujúcich základnú školu a deti v materskej škole stravovanie
Ods. 2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov, je určený za
každý stravovací deň nasledovne:

Doplatok a čiastočná úhrada
režijných nákladov Ukazovateľ

MŠ denná (stravník - dieťa MŠ predškolák)

Finančný limit na nákup potravín 3. finančné pásmo

Strava
spolu

Dotácia Doplatok

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

0,38

0,90

0,26

0

1,54

1,20

0,34

-

1,21

-

0,30

1,51

1,20

0,31

-

1,30

-

0,30

1,60

1,20

0,40

Základná škola s materskou
školou
- stravník – žiak prvého stupňa
ZŠ
Základná škola s materskou
školou - stravník – žiak druhého
stupňa ZŠ

1

Finančný limit na nákup
potravín - 3. finančné pásmo
Ukazovateľ

Základná škola s materskou
školou, poskytujúca stravu
dospelým a cudzím stravníkom

Desiata

Obed

Olovrant

-

1,41

-

Dotácia

-

Výška
režijných
nákladov Spolu

1,63

3,04

Pozn.: Sumy sú uvedené v eurách.

Ods. 3. Príspevok na úhradu nákladov uhrádza stravník, alebo jeho zákonný zástupca
do 30-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci mesiac,
a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet Základnej školy
s materskou školou č. SK 1602000000001785892655.
Ods. 4. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení príspevku na úhradu nákladov ŠJ, ak o
to zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.
Ods. 5. Ak zákonný zástupca neuhradí do 30 dní mesačný príspevok na úhradu
nákladov ŠJ a neoznámi dôvod omeškania úhrady, stráca nárok na poberanie
stravnej jednotky. Opätovne môže byť dieťa prihlásené na stravovanie len ak
zákonný zástupca uhradí všetky nedoplatky.
Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bezo zmeny.
Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Šoporni dňa ……………….
a nadobúda účinnosť ………………………………...
Vyvesené dňa: 14.05.2019

Mgr. Adrián Macho
starosta obce Šoporňa
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