Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 ods. 9 zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Topoľčianky toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín
na výrobu jedného jedla a na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach
úhrady príspevku v Školskej jedálni Litoměřická 32 Topoľčianky, ako súčasti ZŚ Litoměřická
32 Topoľčianky a v Školskej jedálni SNP 11 Topoľčianky, ako súčasti MŠ SNP 11
Topoľčianky.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245 / 2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa nových Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 8.10. 2011 vydaných MŠVVaŠ SR
určuje:
1. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na nákup potravín na výrobu
jedného jedla podľa 3. finančného pásma nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov : desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €, spolu 1,19 €
b) stravníci od 6 – 11 rokov : obed 1,01 €
c) stravníci od 11 – 15 rokov : obed 1,09 €
d) stravníci od 15 – 18/19 rokov: obed 1,19 €
Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15 – 18/19 ročných. Cena obeda dospelého stravníka je súčtom nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo a režijných nákladov.
2. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, alebo žiaka na nákup potravín na výrobu
jedného jedla pre diétne stravovanie ( len pre deti a žiakov ) podľa 3. pásma nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov: desiata 0,34 €, obed 0,82 €, olovrant 0,28 €, spolu: 1,44 €
b) stravníci od 6 – 11 rokov: obed 1,21 €
c) stravníci od 11 – 15 rokov: obed: 1,31 €
Článok 2
Podmienky úhrady príspevku:
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo
žiaka: poštovou poukážkou, bankovým prevodom, bezhotovostným prevodom cez internet
banking, alebo iným dohodnutým spôsobom

b) termín úhrady nákladov je piaty deň v mesiaci. Ak piaty deň pripadne na deň pracovného
voľna, termín úhrady je nasledujúci pracovný deň
c) prihlásiť na stravu a odhlásiť zo stravy stravníka je možné jeden pracovný deň vopred do
14.30 hodiny. Vo výnimočných prípadoch ( pri náhlej chorobe ......... ) je možné odhlásiť
stravníka zo stravy najneskôr do 7.30 hod. ráno. Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje
d) ak sa stravník odhlási zo stravy včas, zníži sa suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom
období o zaplatený počet porcií.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
a) Toto VZN ruší VZN č. 5/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu
jedeného jedla a na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a podmienkach úhrady
príspevku v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Topoľčianky.
b) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným
zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa 22.9.2011 uznesením č. 90/2011/5.
c) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa 23.9.2011 a nadobúda účinnosť
dňom 8.10.2011.
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