Obecné zastupiteľstvo v Pustých Úľanoch v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, §§114,116 ods. 6, §140 ods.9 zákona
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov schválilo:

Všeobecné záväzné naradenie
obce Pusté Úľany
č.1/2016
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie obce upravuje podrobnosti o výške príspevku žiaka alebo
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v zariadeniach
školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Obec Pusté Úľany.

Školská jedáleň
1/ Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
2/Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. Iným
fyzickým osobám sa môže poskytovať stravovanie so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
úradu verejného zdravotníctva.
3/Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov:
a/Školská jedáleň v materskej škole
- desiata, obed, olovrant
- desiata
- obed
- olovrant
- desiata + obed
- dospelí stravníci

1,12 €
0,26 €
0,64 €
0,22 €
0,90 €
1,12 €

b/Školská jedáleň pri základnej škole:
- stravníci od 6 – do 11 rokov
- stravníci od 11 do 15 rokov
- dospelí stravníci

0,95 €
1,01 €
1,12 €

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je v hmotnej núdzi má nárok na dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, uhrádza mesačne
rozdiel medzi uvedeným príspevkom a hore uvedenou stravnou jednotkou.
Záverečné ustanovenie
1. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Pustých Úľanoch dňa 10.3.2016 uznesením č. 15/2016
2. VZN č. 1/2016 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pustých Úľanoch dňa 25.5.2016
uznesením č. 23/2016.
V Pustých Úľanoch

Ing. Henrich Čambál, starosta

