Dodatok č. 1/2019
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Osikov č. 2/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Osikov.
Obec Osikov Dodatkom č. 1/2019 mení :
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí
bod 1 takto:
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 EUR.
Ostatné body § 4 ostávajú nezmenené.
§5
Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórii
Obec Osikov mení 2. finančné pásmo na 1. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019 takto:
1. Finančné pásmo
Materská škola
(stravníci od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 do 11 rokov)
Strená škola
(stravníci od 15-18/19 rokov)

Desiata €

Obed €

Olovrant €

Spolu €

0,34

0,80

0,23

1,37

1,08

1,08

1,26

1,26

Ostatné body § 5 ostávajú nezmenené.
§6
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov – zamestnancov Obce Osikov v zariadení
školského stravovania
Bod 3. sa mení takto:
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,26 €
a režijné náklady vo výške 1,54 €.
Bod 5 sa mení takto:
Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa
stanovuje na sumu 2,80 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 1,26 €, zamestnávateľ 1,24 €
a zo sociálneho fondu v sume 0,30 €.

§10
Stravovanie dôchodcov obce Osikov v zariadení školského stravovania
Bod 3 sa mení takto:
Náklady na jedno jedlo pre dospelého stravníka – dôchodcu sú určené vo výške 1,26 €
a výška režijných nákladov je stanovená na 1,24 €. Celková hodnota obeda, ktorú uhrádza
dôchodca je 2,50 € za 1 obed.
Ostatné body § 10 ostávajú nezmenené.
§ 11
Diétne stravovanie
V prípade, že si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie:
a) Predloží zákonný zástupca dieťaťa škole alebo školskému zariadeniu zápisný lístok na
diétne stavovanie s písomným potvrdením lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ,
diabetológ, imunológ a pod.)
b) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa na diétne stravovanie.
c) Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo dieťaťu, u ktorého
podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka zriaďovateľ
školského zariadenia poukázaním na účet rodiča v banke.

§ 11 vo VZN sa mení na § 12

V Osikove, 05.9.2019

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

