Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli na základe ust.§ 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe
ust. § 140 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v y d á va

VŠEOBECNE

Z ÁVÄ Z NÉ NARIADENIE

č. 6/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady
v Školskej jedálni Jakubova Voľa
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Jakubova Voľa je zriaďovateľom Školskej jedálne, Jakubova Voľa 52.
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole , zamestnancom škôl a
školských zariadení a iným fyzickým osobám (§ 140 ods.3 zák. č. 245/2008 Z.z.).
(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Čl. 2
Výška príspevku
(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky, v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR bez
úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
(2) Príspevok na nákup potravín :
Stravník

Desiata

Obed

Olovrant

Dieťa
od 2 do 6 rokov
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(3) Zriaďovateľ odpustí z celkového príspevku 1 € časť príspevku vo výške
0,83 €, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade zákonný zástupca
uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
vo výške 0,16 €.
(4) Zriaďovateľ odpustí z celkového príspevku 1 € časť príspevku vo výške
0,85 €, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že dieťa žije v rodine, ktorej príjem je aj viac vo výške životného minima podľa
zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení zákonov v znení
neskorších predpisov. V tomto prípade zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín vo výške 0,16 €.
(5) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10–tého dňa v danom kalendárnom mesiaci
vedúcej školskej jedálne, Jakubova Voľa č.52..
Čl. 3
Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov
(1) Dospelý stravník v školskej jedálni uhrádza okrem finančného príspevku na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín aj režijné náklady.
(2) Celková cena obeda dospelého stravníka je 1,83 €.
(4) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov:
Stravník

Príspevok na
nákup potravín

Režijné
náklady

Celková
cena obeda

Príspevok
zamestnávateľa

zamestnanec

0,83 €

1,0 €

1,83 €

1,0 €

iná fyzická osoba

0,83 €

1,0 €

1,83 €

0

Príspevok Úhrada
sociálneho stravníka
fondu
v Sk

0

0

Úhrada
stravníka
v€

25 Sk

0,83 €

55,- Sk

1,83 €

(5) Cena obeda sa uhrádza vopred do 10–eho dňa v danom kalendárnom mesiaci
vedúcej školskej jedálne, Jakubova Voľa č.52
(6( Príspevok zamestnávateľa - režijné náklady , budú použité na úhradu energií v zariadení
ŠJ za stravníkov zamestnancov..
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Vedúca školskej jedálne odvedie finančné príspevky na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín na osobitný účet (potravinový) vedený vo VÚB Sabinov a finančné
prostriedky režijných nákladov (réžia) do pokladne Obecného úradu, alebo na ZBÚ obce.
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(2) Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín pre deti uvedené
v čl. 2, ods. 3 a 4 bude poskytovaný vo výške 0,85 € z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v zmysle výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR a bude odvedený na osobitný účet
(potravinový) vedený vo VÚB Sabinov.
(3) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení bol použitý
konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Jakubova Voľa.
(5) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Jakubova Voľa dňa :17.10.2008.
6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
Platí aj pre r.2012.

v Jakubovej Voli dňa 17.10.2008

........................................
Ing. Vladimír Mačo
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á va

INTERNÚ SMERNICU
Pre rozúčtovanie plynu a elektrickej energie v ZŠ a MŠ
Jakubova Voľa
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Jakubova Voľa je zriaďovateľom ZŠ a MŠ, Jakubova Voľa 52.
(2) ZŠ a MŠ poskytujú prípravu a vzdelávanie detí .
(3) Účelom tejto internej smernice je rozdeliť spotrebu plynu a elektrickej energie nakoľko
ZŠ a MŠ sú umiestnené v jednej budove.
.
Čl. 2
Výška príspevku na energie
(1) Rozúčtovanie energií sa prevedie podľa počtu žiakov.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
(1) Rozúčtovanie prevedie ekonomická pracovníčka obce.
(2) Zmeny a doplnky tejto smernice schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Jakubova Voľa.
(3) Na tejto internej smernici sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jakubova Voľa dňa
17.10.2008.
4) Táto smernica nadobúda účinnnosť dňom 1.1.2009.
v Jakubovej Voli dňa 17.10.2008

........................................
Ing. Vladimír Mačo
starosta obce

