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Všeobecné záväznénariadenie Obce Malé Dvorníky č. 1/2022

o výške príspevkov na režijné náklady v školskej jedálni pri Základnej škole Malé Dvorníky a pri

Materskej škole Malé Dvorníky

o určenífinančného pásma pre stravníkov v Základnej škole Malé Dvorníky a v Materskej škole

Malé Dvorníky

o určenívekových kategórií stravníkov dôchodcovského veku a ceny obeda

Schválené dňa:

Zverejnené dňa:

Zvesené dňa:

Učinné dňa:

16.12.2022

18.11.2022

05.12.2022

01.01.2023



Obecné zastupiteľstvo v Malých Dvorníkoch v súlade so zákonom NR SR č. podľa ustanovenia ss6ods. I a II ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov
a podľa S 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorýchzákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej aj ako iba "zákon”), sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznomnariadení obce Malé Dvorníky č. 1/2022 0 výške príspevkov na režijné

náklady v školskej jedálni pri Základnej škole Malé Dvorníky a pri Materskej škole Malé Dvorníky,
o určení finančného pásma pre stravníkov v Základnej škole Malé Dvorníky a v Materskej škole Malé
Dvorníky, o určenívekových kategórií stravníkov dôchodcovského veku a ceny obeda.

Článok 1

Predmet nariadenia
V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchovea vzdelávaní obec ako zriaďovateľ určí výšku
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady poplatkov.

Článok 2

Vymedzenie pôsobnosti
Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malé Dvorníky.

Článok 3

Stravníci
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom MŠ, žiakom ZŠ, a dospelým stravníkom, tj.
zamestnancom zriaďovateľa, dôchodcom obce za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa

vekovýchkategórií stravníkov a prípadným cudzím stravníkom v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky.

Článok 4

Výška príspevku
Zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník — zamestnanec obce prispieva na úhradu režijných
nákladov v školskej jedálni sumou 0,30 € na jeden obed, dospelý stravník — dôchodca vo vekovej
skupine od 60 do 69,99 rokov 1,60 €, dospelý stravník — dôchodca vo vekovej skupine od 70 do 79,99

rokov 1,10 €, dospelý stravník — dôchodca vo vekovej skupine od 80 a viac rokov 0,60 € na jeden obed,

ostatnýcudzí stravníci 2,50 € na jeden obed. Režijné náklady platia aj rodiny v hmotnej núdzi.

Článok 5

Určenie finančného pásma, resp. výšky príspevku na stravovanie



Na základe určených finančnýchpásiem Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sa stanovuje
l. pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, stravníkov pre diétne
stravovanie. Výška príspevku na stravovanie je uvedená v prílohe č. I (Cenník obedov od 1.1.2023).

Článok 6

Záverečné ustanovenia
Na tomto Všeobecnom záväznomnariadení č. 1/2022 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Malých
Dvorníkoch schválením uznesenia č. 10/2022 bod VII. zo dňa 16.12.2022.
Toto Všeobecné záväznénariadenie je účinné a platné od 01.01.2023.

Ladislav Pálffy
starosta obce



Príloha č. I

l. ásmo

Cenník obedov od 1.1.2023

Desiata -

MŠ - Óvoda Obed - Olovrant -

Ebéd UzsonnaTízórai
0,40 € 1,00 €

Obed -

Ebéd
1,30 €

Obed -

Ebéd

2,00 €

Obed -

Ebéd
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Obed -

Ebéd
2,00 €

0,30 €

ZŠ 1-4 mč.-All 4

évf.
l. ásmo

Zamestnanci MŠ, ZŠ,

l.

ocÚ -

Alkalmazottak

ásmo

Dôchodcovia
Nugdíjasok

od 60 do 70 rokov

od 70 do 80 rokov

od 80 do viac

Os tatný cudzí

stravníci - Egyéb
Klassické

Réžia -

Rezsi

0,30 €

Réžia -

ReN
0,30 €

Réžia -

Rezsi

0,30 €

Réžia -

1,60 €
1,10€
0,60 €

Réžia -

2,50 €

Celkom -

Osszesen
2,00 €

Celkom -

Osszesen
1,60 €

Celkom -

Osszesen

2,30 €

Celkom -

Osszesen
3,60 €
3,10€
2,60 €

Celkom -

Osszesen
4,50 €


