Dodatok č. 1/2019 k VZN obce Horný Bar

o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole,
školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach

Obec Horný Bar vydáva dodatok č. 1/2019 . k VZN č. 2/2016 o príspevkoch zákonných zástupcov
detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských
jedálňach.

§ 6 Úhrada stravovanie sa mení takto:

1. Čiastočná úhradu nákladov za stravovanie detí v školskej jedálni v predškolskom
zariadení za celodennú stravnú jednotku , pozostávajúcu z troch jedál /desiata,obed,
olovrant / : 1,12 eur
- desiata v sume 0,26
- obed v sume 0,64
- olovrant v sume 0,22

2. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca spolu s úhradou výdavkov podľa §3 ods.1 tohto VZN.
3. Čiastočná úhradu nákladov za stravovanie žiakov vo veku:
- 6 až 11 rokov za jedno jedlo je 0,95 eur
- 11 až 15 rokov za jedno jedlo je 1,01 eur

4. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva SR v piatich
pásmach.

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí a žiakov hradí zákonný
zástupca mesačne za každé dieťaťa v určenej výške:
- v hotovosti do pokladne školskej jedálne, alebo
- prevodom na účet školskej jedálne

6. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov / zamestnanci škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce / sa zabezpečuje podľa I. finančného pásma nákladov
na nákup potravín pre žiakov stredných škôl t. j. vo výške 1,12 eur.

7. cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo, čo činí pre
dospelých stravníkov 1,12 eur, aj režijné náklady vo výške minimálne 1,00 eur.
8. Ostatní stravníci - deti materskej školy a žiaci základnej školy mimo školských zariadení
obce Horný Bar uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťaťa
aj režijné náklady vo výške 0,80 eur.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť : 01. marca 2019

Štefan Bodó
starosta

