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Mesto Holíč podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Holíč
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Holíč je zriaďovateľom nasledovných zariadení školského stravovania:
- Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 2a, 908 51 Holíč,
- Materská škola Lúčky 14, 908 51 Holíč, školská kuchyňa a školská jedáleň
Lúčky 14, Holíč,
ďalej len „školská jedáleň“.
2. Školská jedáleň poskytujú stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom škôl
a školských zariadení a iným fyzickým osobám / §140 ods.3 zák. č. 245/2008 / za
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len
„príspevok“.
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku
a podmienky jeho platenia za stravovanie v školskej jedálni.

príspevku

Článok 2
Výška príspevku
1. Výška príspevku na jedno jedlo v školskej jedálni sa určuje nasledovne:
A.

B.

C.

MŠ denné
( stravníci od 2 - 6 rokov )

Základná škola
(stravníci od 6 -11 rokov)

Základná škola
(stravníci od 11 -15 rokov)

D.
Stredná škola
(stravníci od 15 -18/19 rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

SPOLU

Úhrada
v€

0,30 €

0,70 €

0,26 €

1,26 €

1,26

Obed

Úhrada
€

0,96 €

0,96

Obed

Úhrada
€

1,03 €

1,03

Obed

Úhrada
€

1,13 €

1,13
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E.

Zamestnanci a ost. fyzické
osoby

Obed
príspevok

Obed
režijné
náklady

1,13 €

0,85 €

Úhrada
€
1,98€

1,98

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka platí príspevok vo výške podľa vekových
kategórií stravníkov určených v odseku 1. bodoch A. až D. Zamestnanci škôl
a školských zariadení a ostatné fyzické osoby platia príspevok vo výške podľa
skupiny stravníkov určenej v odseku 1. bode E.
3. Výška príspevku stanovená v čl.2 ods.1 je konečnou platbou za jedno jedlo.
Článok 3
Určenie podmienok platenia príspevku
1. Zákonný zástupca dieťaťa resp. žiaka, zamestnanec školy alebo školského
zariadenia a ostatné fyzické osoby sú povinní platiť príspevok podľa príslušnosti
školskej jedálne nasledovne:
- Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 2a, Holíč na účet č. 1779063551/0200
vedenom vo VÚB, a.s. pobočka Holíč, alebo
- Materská škola Lúčky 14, Holíč, školská kuchyňa a školská jedáleň Lúčky 14, Holíč
na účet č. 2105062258/0200 vedenom vo VÚB, a.s. pobočka Holíč,
mesačne vopred, najneskôr do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Príspevok za neodobratú stravu bude vrátený jednorazovo do 30 dní po skončení
príslušného školského roku. Neodobratie stravy je potrebné nahlásiť vždy najneskôr
do 8.00 hod. v deň, kedy nemá byť strava odobratá príslušnej školskej jedálni.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

V Holíči dňa 22.06.2011
Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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