Mesto Liptovský Mikuláš podľa ustanovenia

5 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadeni v znení neskorších predpisovv spojení s 5 140 ods. 10 a 5 141
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších preclpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 512021NZN,
ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský
Mikuláš č. 15120201VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach a o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Článok I
Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1 512020NZN
o určeni výšky prispevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole sa mení a dopIňa nasledovne:
Článok 7 vrátane nadpisu znie:
PRÍSFEVOK V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
(1)

Školské jedálne a výdajné školské jedálne poskytujú stravovanie deťom

a žiakoni za čiastočnú úhradu nákladov, které uhrádza zákonný zástupca ve výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu režijných nákladov
v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach.
(2)

Výška prispevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je pre
všetky vekové kategórie stravníkov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach
v zriaďovatelskej pčsobnosti mesta Liptovský Mikuláš stanovená v súlade s 2. finančným
pásmem.
Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo
Stravník
Dieťa materskej školy
Žiak I. stupňa ZŠ
Žiak II. stupňa ZŠ
Dospelý stravník

desiata
0,36
-

-

-

obed
0,85
1,15
1,23
1,33
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024
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-

spolu
1,45
1,15
1,23
1,33
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(3)

Výška prispevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni

a výdajnej školskej jedálni je stanovená sumou:
a) 0,10 € na jedno hlavné jedlo pre deti a žiakov škál v zriaďovateľskej pásobnosti
mesta Liptovský Mikuláš,
b) 0,50 € na jedno hlavné jedlo pre deti a žiakov škál mimo zriaďovatel‘skej
pásobnosti mesta Liptovský Mikuláš,
c) 1,62 € na jedno hlavné jedlo prs dospelých stravníkov.
(4)

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťata alebo žiaka a dospelý

stravnik za stravu poskytnutú v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, tvorí súčet výšky
príspevku na úhradu nákladov na nákup potravin podľa vekových kategórii stravnikov
(podľa odseku 2 tohto článku) a výšky príspevku na čiastočnú úhradu režných nákladov na
jedno hlavné jedlo (podľa odseku 3 tohto článku).
(5)

Prispevok podľa odseku 4 tohto článku sa uhráciza mesačne vopred do 20.

dňa v mesiaci. Príspevok sa máže uhradiť naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po
dohode s riaditeľmi základných a materských škál.
(6)

Príspevok podľa odseku 4 tohto článku je znížený o sumu poskytnutej dotácie

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu2 (ďalej len
„dotácia), ak ide o dieťa ktoré:
a) navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v
základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi,
b) navštevuje materskú školu aiebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej prijem je najviac vo výške
životného minima.
(1)

Dotácia v sume 1,30 € je poskytovaná za každý deň, v ktorom sa dieťa

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a odobralo stravu.
(8)

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, na kterého sa vzťahuje poskytovanie

dotácie, je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a výškou nákladov na nákup
potravín a režijných nákladov.

2

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotácíách v pósobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

2

Pinů sumu prispevku podia odseku 4 tohto článku uhrádza zákonný zástupca

(9)

díeťaťa aiebo žiaka a dospelý stravnik za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak
a) stravnĺk nebol odhlásený z poskytovania stravy v školskej jedálni alebo výdajnej
školskej

jedáini zriadenej

pri základnej

škole

najneskár

do

14:00

hod.

predchádzajúceho pracovného dňa; v prípade že stravník ochorie v noci, máže
byť odhlásený z poskytovania stravy ráno do 6:30 hod.,
b) stravnĺk nebol odhlásený z poskytovania stravy v školskej jedálni alebo výdajnej
školskej jedáini zriadenej pri materskej škole najneskár do 6:30 hod. v deň
poskytovania stravy.
(10)

Výška príspevku na úhradu režijných nákladov pre dospelého stravníka, t.

J.

pre zamestnancov materských a základných škál, školských zariadení a mých fyzických
osób sa stanovuje prepočítanim skutočných nákladov na jedno vydané jedlo.

Článok 2
(1)

Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uzniesio na tomto všeobecne
záväznom nariadení dňa 16. 06. 2021.

(2)

Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda piatnosť dňom vyvesenia na
úradnej tabuli mesta.

(3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úěinnosť:
a) dňom 01. 08. 2021 vo vzťahu k dospeiému stravníkovi a žiakovi základnej
školy,
b) dňom 01. 09. 2021 vovzťahu kdieťat‘u materskej školy.
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Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

