Obec Ludanice
Návrh
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Ludanice č. 2/2016
ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice
od 01.09.2016
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Dodatok č.1 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.09.2017

Dodatkom č.1 sa menia ustanovenia článkov I, IV a V všeobecne záväzného
nariadenia Obce Ludanice č. 2/2016. Ostatné články zostávajú nezmenené v platnosti.

Čl.I
Predmet úpravy
Obec Ludanice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova
415/40, Ludanice a jej dvoch súčastí na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní / školský zákon / v platnom znení / ďalej len zákon 245/2008 Z.z. /
určuje týmto dodatkom č.1 všeobecne záväzného nariadenia výšku príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na základe žiadosti
riaditeľa školy a vedúcej školskej jedálne.
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Čl.IV
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
(1) Školská jedáleň , Hviezdoslavova 531/45, Ludanice ako súčasť Základnej školy
s materskou školou , Hviezdoslavova 415/40, Ludanice poskytuje stravovanie
deťom materskej školy a žiakom základnej školy za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Tiež
poskytuje stravovanie dospelým stravníkom / zamestnancom školy, obecného úradu
a dôchodcom obce /.
(2) V súlade s § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s Finančnými
pásmami stanovenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky od 01 09.2011
bude v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je Obec
Ludanice, zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať príspevok na čiastočnú
náhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín
nasledovne:
- stravníci od 2 – 6 rokov :
desiata .......... 0,28 €
obed ........... 0,68 €
olovrant ....... 0,23 €
––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
1,19 €
- stravníci od 6-11 rokov :

obed .................. 1,01 €

- stravníci od 11-15 rokov :

obed .................. 1,09 €

- dospelí stravníci : obed .....................2,18 €
z toho 1,19 € potraviny a 0,99 € režijné náklady.
Hore uvedené náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórii stravníkov zodpovedajú 3. finančnému pásmu platnému od
01.09.2011.
Zákonný zástupca dieťaťa nebude uhrádzať režijné náklady.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť príspevok na základe vystaveného
šeku vedúcou školskej jedálne a to najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca.
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(4) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť vedúcej školskej jedálne na č.t.
038/5319362 deň vopred alebo najneskôr do 7,00 hodiny bežného dňa. Včas
nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní na vystavenom šeku v najbližšom
mesiaci.
(5) V zmysle zákona 544/2010 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje
Obci Ludanice ako zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou Ludanice
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením. Ide o dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije
v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima. Základnou požiadavkou na poskytnutie dotácie na dieťa
a deň je, aby sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu / obed alebo iné jedlo
– desiatu, olovrant /. Výška dotácie schvaľuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Topoľčany na základe žiadosti Obce Ludanice.
(6) Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach môže svojím uznesením schváliť výšku
príspevku od Obce Ludanice na jeden obed a jedného detského stravníka
z materskej školy , ktorý má trvalý pobyt na území obce Ludanice a stravuje sa
v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Ludanice.
(7) V školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Ludanice sa poskytuje
stravovanie zamestnancom škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb so
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(8) Dospelí stravníci uhrádzajú za jeden obed 2,18 € , z toho 1,19 € je úhrada za
potraviny a 0,99 € je úhrada réžie školskej jedálne.
(9) Obecné zastupiteľstvo môže schváliť svojím všeobecne záväzným nariadením
výšku príspevku od Obce Ludanice na jeden obed dôchodcov, ktorí majú trvalý
pobyt na území obce Ludanice a stravujú sa v školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou Ludanice.

Čl.V
Záverečné ustanovenia
(1) Tento Dodatok č.1 VZN č.2/2016 Obce Ludanice bol schválený uznesením číslo
.................. z xx. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach
konaného dňa xxxxxxxxxxxx a nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli a účinnosť od 01.09.2017.

V Ludaniciach, dňa ............................

Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce
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