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....................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust. § 28 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov v spojení s ust. § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov , v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
č. 3/2021
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
(ďalej len „nariadenie“)

PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach sa:
1. Ruší znenie § 3, ods. 4, ktorý sa nahrádza novým znením:
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov:
Materská škola – výdajná školská jedáleň
Desiata

Obed

Olovrant

Spolu €

0,36

0,85

0,24

1,45

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu €

stravníci od 6 – do 11 rokov

-

1,15

-

1,15

stravníci od 11 – do 15 rokov

-

1,23

-

1,23

stravníci od 2 – do 6 rokov
Základná škola – školská jedáleň

2. Ruší znenie § 3, ods. 6 a ods.7, ktoré sa nahrádzajú novým znením:
6. Zamestnanec školy a školského zariadenia uhrádza náklady na potraviny podľa bodu 4
vo výške 1,33 € / 1 obed a režijné náklady vo výške 1,73 € /1 obed1, spolu 3,06 € /1 obed.
Úhrada za stravu sa realizuje podľa Zákonníka práce príp. platnej kolektívnej zmluvy.
7. Dôchodcovia sa môžu v školskom stravovacom zariadení stravovať, ak to umožňuje jeho
kapacita. Dôchodca uhrádza náklady na potraviny podľa bodu 4 vo výške 1,33 € /1 obed
a režijné náklady vo výške 1,73 € /1 obed, spolu 3,06 € / 1 obed.
3. Ruší znenie § 4, ods. 5 a ods. 6, ktorý sa nahrádza novým znením:
5. Stravu je potrebné odhlásiť v školskej jedálni najneskôr do 7:30 hod. aktuálneho dňa.
6. Úhrada príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka sa zníži o výšku dotácie poskytnutú podľa osobitného
predpisu2.
DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa 21. júna
2021.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. augusta 2021.
V Spišskom Štvrtku, dňa 21. júna 2021

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

1

§ 140 ods. 3 a 10 a § 141 ods. 3 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov

