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V Žiline, dňa  04. 08. 2008
NÁVRH NA UZNESENIE   MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  V ŽILINE


Uznesenie č.____/2008



Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

     1/  schvaľuje

Všeobecné záväzné nariadenie č. ...........  o  príspevku na čiastočnú úhradu   nákladov  v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni





































DÔVODOVÁ SPRÁVA

k VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

	Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 5. apríla 2004 schválilo príspevok na režijné náklady na jedno hlavné jedlo na žiaka od 1. 5. 2004 vo výške :
	v ŠJ pri ZŠ  od 3,- Sk do 21,- Sk

v ŠJ pri MŠ od 8,- Sk do 21,- Sk

	 V súlade so schválením zákona NR SR č. 245 / 2008 Z.z. ( školský zákon ) o výchove a vzdelávaní, ktorý je účinný od 1. 9. 2008 a podľa § 140 ods. 9 uvedeného zákona, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určí zriaďovateľ  všeobecne záväzným nariadením. 
Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno – spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravín, MŠ SR uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých sa stanoví výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni.  
	
Účinnosť VZN sa navrhuje od 1. 9. 2008 t. j. od nového školského roku  2008 / 2009. 























____________________________

1) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Žilina na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 vydáva

NÁVRH 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

č.  / 2008
Článok 1
Úvodné  ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.) § 140 ods.9, § 141 ods..5  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.)
Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
	Príspevok na stravovanie  je určený na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.) § 140 ods.10, § 141 ods..6  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.)
	Príspevok  uhrádza   zákonný  zástupca  dieťaťa, žiaka  vo  výške  nákladov  na  nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR.) § 140 ods.11, § 141 ods..7  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.)                                                                                                                                a) materská škola       desiata, obed, olovrant                                                                                         od 2 – 6 rokov            úhrada  najmenej 30,- Sk = 0,99 €          najviac 38,- Sk = 1,26 €                     b) základná škola       obed                                                                                                od 6 – 11 rokov          úhrada najmenej 25,- Sk = 0,83 €           najviac 33,- Sk = 1,10 €                                                                                                                                                               c) základná škola       obed                                                                                                         od 11 – 15 rokov        úhrada najmenej 27,- Sk = 0,90 €           najviac 35,- Sk = 1,16 €                                                                                                                                                                                                                                                                       d) stredná škola          obed                                                                                                       od 15 – 19 rokov        úhrada najmenej 30,- Sk = 1,00 €           najviac 38,- Sk = 1,26 €         Finančné   pásmo   určené   zriaďovateľom   bude   záväzné   pre   všetky   stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Príspevok sa hradí mesačne vopred. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise.
	Príspevok  podľa  odseku  2  sa  uhrádza  vo výške  najmenej  1,- Sk = 0,03 € a najviac 5,- Sk = 0,17 €, ak je splnená podmienka:                                                                                                        a) dieťa, žiak dostáva dotáciu na stravu od štátu.) § 5, § 8 ods.5, § 10 ods.4 výnos č. 29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií  v pôsobnosti MPSVaR.)  




Článok 3
Záverečné ustanovenia
Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz        1 € = 30,1260 Sk.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa.......   
	Toto   všeobecne   záväzné    nariadenie    nadobúda   účinnosť   15.  dňom   vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j.                                                                                                                                                                                                                                                                                         


              
                                                                                                                         Ivan Harman 
                                                                                                                              primátor 
                                    
































                                                                                   




