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Cenník v školskej jedálni
pri ZŠ s MŠ Krivany

Návrh na pripomienkovanie na úradnej tabuli v obci Krivany dňa: 26.11.2014
Návrh zvesený dňa: 10.12.2014
Vyvesené po schválení OZ dňa: 12.12.2014
Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2015

Cenník v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch v súvislosti s prijatím Všeobecne
záväzného nariadenia č. 06/2014 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach v obci Krivany schválenom na 26. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Krivanoch dňa 12.08.2014, číslo uznesenia 370/12014 a po prehodnotení stravnej
jednotky vydáva Obec Krivany pre školskú jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce tento cenník platný od 1.1.2015.

Výška stravnej jednotky
1. Zamestnanci školstva
zriaďovateľom)

(škôl

a školských

zariadení,

Hodnota potravín
Režijné náklady

1,05 €
1,55 €

Spolu

2,60 €

kde

obec

je

Úhrada za poskytovanie stravy:
- formou faktúry od príslušného stravovacieho zariadenia na príspevok
zamestnávateľa, ktorým v zmysle Zákonníka práce prispieva zamestnancom
na stravné (výšku príspevku určí zamestnávateľ a oznámi ju písomne
stravovaciemu zariadeniu)
- formou faktúry od príslušného stravovacieho zariadenia na príspevok zo
sociálneho fondu (výšku príspevku určí zamestnávateľ a oznámi ju písomne
stravovaciemu zariadeniu)
- rozdiel do výšky stravnej jednotky doplatí stravník poštovou poukážkou, príp.
na účet podľa pokynov stravovacieho zariadenia
2. Cudzí stravníci (zamestnanci obce Krivany, iní stravníci)
Hodnota potravín
Režijné náklady

1,05 €
1,55 €

Spolu

2,60 €

Úhrada za poskytovanie stravy:
- na základe dohody podpísanej so stravovacím zariadením
3. Dôchodcovia (z obce Krivany )
Hodnota potravín
Režijné náklady

1,05 €
1,35 €

Príspevok od obce

0,40 €

Spolu
Dôchodcovia doplatok

2,40 €
2,00 €

Dôchodca zaplatí plnú výšku stravnej jednotky poštovou poukážkou, príp. na účet
podľa pokynov stravovacieho zariadenia.

Žiaci, zamestnanci a ostatní stravníci zaplatia výšku stravnej jednotky poštovou
poukážkou, internet bankingom, prevodom na číslo účtu 1636834953/0200
(variabilný symbol dátum platby) alebo vo výnimočných prípadoch v hotovosti.
Výška príspevku stravníkov sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Záverečné ustanovenie
1. Tento Cenník v školskej jedálni bol schválený na 02. zasadnutí OZ, dňa
11.12.2014 č. u. 16/2014 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.
2. S účinnosťou nového cenníka ruší sa Cenník v školskej jedálni, ktorý
schválený na 13. zasadnutí OZ dňa 13.09.2012 č. u. 190/2012.

Ján Š e j i r m a n
starosta obce

bol

