
Obec  Fačkov  na  základe  prenesenej  pôsobnosti  štátnej  správy  podľa  článku  71  Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni 

č.   1  /2008

Článok 1
Úvodné  ustanovenia

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob 
jeho úhrady v školskej jedálni  od zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka (ďalej len „príspevok“). 
Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne.

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

1. Príspevok  na  stravovanie   je  určený  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.1)

2. Príspevok  uhrádza   zákonný  zástupca  dieťaťa, žiaka  vo  výške  nákladov  na  nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR.2)  
a) materská škola       desiata, obed, olovrant                                                                     
od 2 – 6 rokov            úhrada  najmenej 30,- Sk = 0,99 €          najviac 38,- Sk = 1,26 €  
b) základná škola       obed                                                                                                
od 6 – 11 rokov          úhrada najmenej 25,- Sk = 0,83 €           najviac 33,- Sk = 1,10 €  
c/od 11 – 15 rokov     úhrada najmenej 27,- Sk = 0,90 €           najviac 35,- Sk = 1,16 €  

3.  Finančné   pásmo   určené   zriaďovateľom   bude   záväzné   pre  ŠJ Fačkov, ktorá je  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fačkov.                                                                      

4. Príspevok  sa  hradí  mesačne  vopred.  Termín  a spôsob  platby  určí  zriaďovateľ  vo 
vnútornom predpise.

5. Príspevok  podľa  odseku  2  sa  uhrádza  vo výške  najmenej  1,- Sk = 0,03 € a najviac 
5,- Sk = 0,17 €, ak je splnená podmienka:                                                                         
a) dieťa, žiak dostáva dotáciu na stravu od štátu.3) ak je zákonný zástupca dieťaťa 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, alebo príjem rodiny je 
najviac do výšky životného minima.  

         

1) § 140 ods.10, § 141 ods..6  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
2) § 140 ods.11, § 141 ods..7  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
3) § 5, § 8 ods.5, § 10 ods.4 výnos č. 29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií  v pôsobnosti MPSVaR.



Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Pri  duálnom zobrazení  peňažných  súm v tomto  VZN bol  použitý  konverzný  kurz 
1 € = 30,1260 Sk.

2. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom  vo 
Fačkove dňa 8.8.2008 číslo uznesenia 41/2008.   

3.Toto   všeobecne   záväzné    nariadenie    nadobúda   účinnosť   15.  dňom   vyvesenia 

          na úradnej tabuli obce,, t.j. 28.8.2008.                                                                                 

              

                                                                                                                    Anna Bieliková 
                                                                                                                   Starostka obce 
                                    




