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Obecné zastupiteľstvo obce Richnava na základe ust. § 140 ods. 10 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 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

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 1/2022
o v ýš k e p r í s p e v k u zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Richnava je zriaďovateľom Materskej školy Richnava 260, ktorej súčasťou sú školská
jedáleň a školská kuchyňa.
(2) Školská jedáleň a školská kuchyňa poskytuje stravovanie deťom 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 nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a určiť podmienky
platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni .

Čl. 2
Výška príspevku
(1) Obec Richnava určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej
jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne :
Materská škola
( stravníci od 2 – do 6 rokov )
3. pásmo

Desiata
0,38

Obed
0,90

Olovrant
0,26

Spolu v €
1,54

(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú
týmto VZN podľa vekovej kategórie stravníkov.

(3) V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza finančný príspevok znížený o poskytnutú dotáciu.
Čl. 3
Určenie podmienok platenia príspevku
(1) Zákonný zástupca dieťaťa resp. žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet Materskej
školy, Richnava 260 na základe vystaveného šeku a údajov o platbe poskytnutých školskou
jedálňou alebo v hotovosti do pokladne Materskej školy, Richnava 260, a to mesačne vopred
najneskôr do 20 dní príslušného kalendárneho mesiaca.
(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto: do 08.00 hod. daného dňa u vedúcej
školskej jedálne v súlade s Prevádzkovým poriadkom školskej jedálne.
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci, ak v bode 4 nie je
stanovené inak.
(4) Vzniknutý preplatok príspevku za mesiac jún daného roka sa zohľadní v mesiaci september
daného roka, ak dieťa pokračuje v dochádzke v nasledujúcom školskom roku. V prípade
ukončenia dochádzky dieťaťa do školy sa preplatok vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa
v najbližšom mesiaci po zúčtovaní v hotovosti z poklade Materskej školy, Richnava 260.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Richnava.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Richnava dňa
16.09.2022.
(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 zo dňa
15.08.2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.10.2022.

V Richnave dňa 16.09.2022
Ivan Dunka
starosta obce

