Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nový Tekov č. 45/2018 o výške
príspevku na stravovanie v ŠJ pri MŠ Nový Tekov na území obce Nový Tekov
Obecné zastupiteľstvo v Novom Tekove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov vydáva tento D odatok č. 1 p la tn ý pre územ ie obce N ový Tekov

§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") je stanoviť v súlade so zákonom č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §
28 ods. 5, § 140 a §141 výšky platieb v znení finančného pásma 5 v znení zákona č. 390/2011, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa na stravovanie počas pobytu v MŠ Nový Tekov, ktorá je zriadená obcou Nový Tekov.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno
spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom
školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie
jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

§2
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za stravovanie v MŠ
1) Ustanovuje sa, že zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií nasledovne:
finančné pásmo denné:
desiata

0,32 €

obed
0,76 €
olovrant_____________ 0,26 €
spolu:
1,34 €
finančné pásmo poldenné:
desiata

0,32 €

obed_________________0,76 €
spolu

1,08 €

cudzí stravníci a zamestnanci

1,33 €

réžia_______________________________ 1,63 €
spolu

2,96 €

Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží zriaďovateľovi MŠ
príslušné doklady stanovuje sa výška príspevku na jedno dieťa vo výške 0,12 €.
Príspevky sa uhrádzajú vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.

