Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Vechec dňa: 12.08.2022
VZN zverejnené na úradnej tabuli obce Vechec dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

Obecné zastupiteľstvo vo Vechci na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zák.
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140 ods. 3
zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 245/2008 Z.z.)
v y d á v a pre územie obce Vechec toto všeobecne záväzné nariadenie

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.

77 / 2022

o cene jedla pre zamestnancov základnej a materskej školy a pre
cudzích stravníkov
v školskej jedálni pri Materskej škole vo Vechci.

Čl. 1
Účel nariadenia
1. Nariadením sa určuje cena jedla pre zamestnanca základnej alebo materskej školy pri
stravovaní v školskej jedálni.
2. Nariadením sa určuje cena jedla pre cudzieho stravníka pri stravovaní v školskej jedálni.

Čl. 2
Cena jedla pre zamestnanca školy
1. Nariadením sa určuje cena jedného hlavného jedla pre zamestnanca základnej alebo
materskej školy nasledovne:
a) finančné náklady na nákup potravín (3. finančné pásmo)

1,41 €/1 hlavné jedlo,

b) režijné náklady na výrobu jedla (uhrádza zamestnávateľ)

1,59 €/1 hlavné jedlo,

c) cena jedla spolu

3,00 €/1 hlavné jedlo.

2. Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov obce je 0,40 €/1 hlavné
jedlo.
3. Poplatok za stravu zamestnancov škôl

0,96€/1 hlavné jedlo.

Čl. 3
Cena jedla pre cudzieho stravníka

1. Nariadením sa určuje cena jedného hlavného jedla pre cudzieho stravníka nasledovne:
d) finančné náklady na nákup potravín

(1. finančné pásmo)

1,41 €/1 hlavné jedlo,

e) režijné náklady na výrobu jedla

1,59 €/1 hlavné jedlo,

f) cena jedla spolu

3,00 €/1 hlavné jedlo.

2. Stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Materskej škole vo Vechci nie je
podnikateľskou činnosťou v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vechec sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Vechci, a to dňa xx.xx.xxxx uznesením č. xxx/2022.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
vo Vechci.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 68/2019 zo dňa 02.10.2019
4. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa xx.xx.xxxx.

Vo Vechci, dňa xx.xx.xxxx

Ladislav Tóth
starosta obce
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