
4) Vi5ku prfspevku narelijnl,n6klady najedno hlavn6 jedlo pre zamestnancov 5k6l a Skolskych
zaiadeni urdi riaditel' Skoly prepodtom skutodnlich nAkladov na mzdy aprevhdzku Skolskej
j ed6lne za predchhdzajtci kalenddrny rok.

5) Zriatovatel' m6Ze rozhodnrit' o zniteru alebo odpusteni prispevku na rihradu reZijnlfch
nrikladov, ak zil<ow$ z6stupca predloZi doklad o tom, Ze je poberatelbm d6vky v hmotnej
ntdzi a prispevkov k d6vke v hmotnej nridzil) okrem deti a Ziakov, na ktord sa poskytuje
dot6cia podl'a $4 zrikona 8,.544/2010 Z.z. o dot6ci6ch v p6sobnosti Ministerstva pr6ce,
socidlnych vecf a rodiny Slovenskej republiky v zneni neskoriich predpisov.

6) Prispevok zrikonn6ho z6stupcu diet'at'a materskej Skoly na diastodnri rihradu ndkladov
v Skolskej jed6lni sa zniLi o qi5ku poskytnutej dotacie na podporu vychovy k stravovacim
n6vykom diet'at'a podl'a osobitn6ho pr6vneho predpisu3), ktor6 je vo veku od2 - 5 rokov aLije
v dom6cnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej nridzi alebo ktorej prijem je najviac vo
vy5ke Zivotn6ho minima za kald! defi, v ktorom sa diet'a zridastnilo vfchovno-vzdel|vacej
dinnosti v materskej Skole a odobralo straw.

7) Prispevok z6konn6ho zdstupcu diet'at'a materskej Skoly na diastodnti fhradu n6kladov
v Skolskej jed6lni sa znihi o vySku poskytnutej dot6cie na podporu vjchovy k stravovacim
n6vykom diet'at'a podl'a osobiur6ho pr6vneho predpisu3), ktor6 nav5tevuje posledn;i rodnik
materskej Skoly za kahd! defi, v klorom sa diet'a zridastnilo vfchovno-vzdel|vacej dinnosti
v materskej Skole a odobralo stravu.

8) Prispevok ziikonn6ho zastupcu Ziaka zdkladnej Skoly na diastodnri fhradu ndkladov
v Skolskej jed6lni sa zruLi o vf5ku poskyfrrutej dot6cie na podporu vlfchovy k stravovacim
nrivykom Ziaka podl'a osobitn6ho pr6vneho predpisu3), ktory sa zfdastnil vyudovania
v zakladnej Skole a odobral stravu.

9) Zit<onr$ zflstupca diet'at'a alebo Ziaka je povinnf uhradit' rozdiel medzi poskytnutou
dotdciou na podporu qichovy k stravovacim ndvykom diet'at'a podfa osobitn6ho pr6vneho
predpisu3) a vfskou n6kladov na niikup potravfn a reZijnfch niikladov.

l0) Vpripade, Le zifi<orury z6stupca neodhlasil zo stravy diefa, alebo liaka, na ktorych sa
vzfahujtt ustanovenia osobitndho pr6vneho predpisu3) v termine ustanovenom vnftorn;im
poriadkom Skoly, je povinny uhradit' plnir vj5ku prispevku na rihradu niikladov na nrikup
potravin a prfspevku nareLijnd naklady.

I 1) Prispevok na rihradu niikladov na niikup potravin a prispevok na reZijnd n6klady sa uhrddza
vopred. Termin, spdsob platby a d'alSie podmienky urdi riaditef Skoly vo vnritomom predpise,
ktory zverejni na verejne pristupnom mieste v r6mci budovy Skoly a na webovom sfdle Skoly.


