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Vec: Stanovenie výšky ceny za celodennú stravu od 01.09.2019
Od júla 2019 začala na našej škole prebiehať očakávaná rekonštrukcia školskej jedálne.
Vzhľadom k tomu, že už pri odovzdaní staveniska a začatí stavebných prác sme vedeli, že
rekonštrukcia určite nebude ukončená k 01.09.2019 a teda k začiatku nového školského roka,
okamžite sme začali kontaktovať školské zariadenia a stravovacie zariadenia v blízkosti školy, kde
by sme mohli dočasne zabezpečiť plnohodnotnú stravu nielen žiakom, ale aj zamestnancom školy.
Z kapacitných dôvodov nás odmietli prijať všetky školské zariadenia v meste Liptovský
Hrádok. Táto možnosť bola pre školu najvýhodnejšia, pretože základné a stredné školy sa pri
určení ceny za stravu riadia všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Hrádok, resp.
Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach. Z tohto dôvodu sme oslovili aj zariadenia podnikateľských subjektov,
ktoré poskytujú stravovacie služby. Tieto zariadenia sa pri určovaní výšky cien všeobecne
záväzným nariadením neriadia a pri stanovení cien sa riadia aj zákonom o Dani z príjmov či
zákonom o Dani z pridanej hodnoty.
Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, žiaci, ktorí majú záujem o odber stravy
sú povinní do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca uhradiť na účet školskej jedálne
poplatok za stravu. Vzhľadom k tomu, že pri zápise žiakov na 1. ročníkov sme museli žiakom
poskytnúť informácie o cene stravného od 01.09.2019, výšku poplatku za celodennú stravu sme
určili na základe predbežných rokovaní s dodávateľom stravy vo výške 4,70 EUR/deň. Škola nie
je platcom DPH a pri dojednávaní ceny s dodávateľom sme túto skutočnosť do úvahy nevzali. Až
pri uzatváraní zmluvy v auguste sme zistili, že predbežne stanovená suma 4,70 EUR/deň bola
dohodnutá bez DPH. Z tohto dôvodu bola cena za celodennú stravu upravená na 5,88 EUR/deň.
Túto skutočnosť riaditeľ školy osobne vysvetlil rodičom žiakov 1. ročníka na rodičovskom združení
dňa 01.09.2019 a žiakom vyšších ročníkov prostredníctvom ich zástupcov a stravovacej komisie.
Uvedená cena za celodennú stravu bude platiť len do skončenia rekonštrukcie kuchyne.
S pozdravom

Ing. Viliam Prukner
riaditeľ školy v. r.
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