VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE OBCE
Hencovce č. 3/2019
K CENE JEDLA ZAMESTNANCOV ZÁKLADNEJ a MATERSKEJ
ŠKOLY A CUDZÍCH STRAVNÍKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI
MATERSKEJ ŠKOLE HENCOVCE
Obecné zastupiteľstvo v Hencovciach v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 140, ods. 3 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uznieslo dňa 20.06.2019 na tomto
všeobecne záväznom nariadení obce k cene jedla pre zamestnancov základnej
a materskej školy a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Materskej škole Hencovce.

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.
3. Nariadením sa určuje výška príspevku obce na stravovanie dôchodcov s trvalým
pobytom na území obce 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 následovne:
a) finančné náklady na nákup potravín – (1,26 €)
b) režijné náklady na jedno hlavné jedlo – (1,24 €)
c) cena jedla spolu:
- ( 2,50 €)
2. Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov MŠ je v zmysle
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre pracovníkov pracujúcich vo verejnom záujme
je 0,30 €.

Čl. 3
Cena jedla pre cudzieho stravníka
1.Nariadením sa určuje cena jedného hlavného jedla pre cudzieho stravníka v školskej
jedálni pri materskej škole Hencovce nasledovne:
a) finančné náklady na nákup potravín
- (1,26 €)
b) režijné náklady na jedno hlavné jedlo - (1,24 €)
c) cena jedla spolu:
- (2,50 €).
2. Stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni pri Materskej škole Hencovce
nie je podnikateľskou činnosťou v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

