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Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička
č. 3 /2021
ktorým sa mení VZN č. 4/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička
v znení VZN č. 5/2019, VZN č. 9/2019, VZN 2/2020 a VZN 4/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplička vo veciach územnej samosprávy v zmysle
§ 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 6 ods. 12) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle
§ 28 ods. 5) § 114 ods. 6) § 140 ods. 8, ods. 9 ods. 10) a § 141 ods. 4, ods. 5, ods. 6) zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička o určení výšky príspevku na činnosť
školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička č. 4/2019 sa mení a dopĺňa
takto:

1. § 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni znie:
1)

Zariadenie školského stravovania v pôsobnosti zriaďovateľa je Školská jedáleň pri ZŠ
s MŠ Štefana Náhalku, ul. Štefana Náhalku 396/10, 059 40 Liptovská Teplička.

2)

Stravníkom v Školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školských
zariadení. Obec Liptovská Teplička ako zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných
fyzických osôb v školskej jedálni za predchádzajúceho súhlasu príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

3)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:
a) materská škola: stravníci od 2 – 5 rokov:
b) materská škola: stravníci od 2 – 5 rokov:
c) materská škola: stravníci od 2 – 5 rokov:

desiata
olovrant
obed

0,34 €
0,23 €
0,80 €

Stravná jednotka podľa 1. finančného pásma na jedného žiaka na jeden deň/obed
prislúcha suma 1,37 €.

d) Základná škola: stravníci od 6-10 rokov:

Stravná jednotka podľa 1. finančného pásma na jedného žiaka
deň/obed prislúcha suma 1,08 €.
e) Základná škola: stravníci od 11-15 rokov:

5)

I. stupňa na jeden
1,16 €

obed

Stravná jednotka podľa 1. finančného pásma na jedného žiaka
deň/obed prislúcha suma 1,16 €.
4)

1,08 €

obed

II. stupňa na jeden

Pre dospelých stravníkov (zamestnanci, iní stravníci), ktorí sa stravujú v školskej
jedálni sa určuje suma príspevku na nákup potravín vo výške 1,26 EUR na obed.
Výška príspevku na režijné náklady sa určuje vo výške
- 0,20 EUR pre stravníkov Materskej školy vo veku 2 -5 rokov na celodenné stravovanie
- 0,20 EUR pre stravníkov Základnej školy vo veku 6 - 15 rokov na 1 deň/obed
- 2,60 EUR pre dospelých stravníkov (iní stravníci, cudzí stravníci) na 1 deň/obed.

6)

Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Zákonný zástupca predloží doklad
od ošetrujúceho (odborného) lekára, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné
stravovanie. Zriaďovateľ (obec) vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi
dieťaťa bezhotovostným prevodom.

7)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza:
a) v hotovosti priamo do pokladne školy
b) bezhotovostným prevodom na účet školy vedený v Prima Banke, a.s. pobočka
Poprad
číslo účtu: IBAN SK91 3100 0000 0043 1012 5544
c) poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Čl. 2

1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Tepličke, uznesením
číslo 45/2021 zo dňa 21.07.2021
.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2021.

Mgr. Slavomír Kopáč
starosta obce

