OBEC HIADEĽ, HIADEĽ 68, 976 61 P. LUČATÍN

INTERNÁ SMERNICA OBCE HIADEĽ
č. 2/ 2018
Stravovanie zamestnancov.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách
stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich
blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancov vyslaným na pracovnú cestu.
Na účely stravovania sa za pracovnú smenu považuje výkon práce v dĺžke viac ako štyri
hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť
ďalšie jedlo, resp. stravovaciu poukážku. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre
svojich zamestnancov najmä podávaním jedného teplého jedla, vrátane nápoja
zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má
oprávnenie poskytovať stravovacie služby. V prípade, že zamestnávateľ nemôže pre
svojich zamestnancov zabezpečiť teplé jedlo, poskytne im stravovaciu poukážku, resp.
stravný lístok.
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie:
- vo výške určenej § 152 ods. 3 z. 311/2001 Z.z., a to 55% z ceny jedla
- zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom
z fondu príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený
osobitnými predpismi
Obec Hiadeľ ako zamestnávateľ, poskytuje stravovanie v školskej jedálni
Základnej školy s materskou školou Hiadeľ formou nahlásenia obedov deň vopred,
najneskôr však do 8:00 hod. daného dňa, kedy k odberu stravy dôjde a to u vedúcej
školskej jedálne, resp. jeho zástupcu osobne alebo na tel. č. 048/41 91 119. Nárok na
stravovanie a príspevok zo soc. fondu v zmysle zák. č. 152/1994 Z.z. majú všetci
zamestnanci obce. Starosta obce má nárok na stravovanie alebo stravný lístok bez
príspevku zo sociálneho fondu. V prípade, že stravu v školskej jedálni poskytnúť
nemožno (najmä cez jarné, letné, vianočné prázdniny a dni kedy je školská jedáleň v náväznosti na vyučovací
proces z organizačných dôvodov zatvorená), resp. zamestnanec alebo starosta obce z objektívnych
dôvodov nemôžu prísť na výdaj stravy z dôvodu plnenia pracovných povinností mimo
obce alebo na území obce tak, že nie je možné včas stihnúť výdaj stravy, vydajú sa
zamestnancovi stravné lístky za každý deň, kedy k odberu stravy nemohlo dôjsť.
Nominálna hodnota stravného lístka, ktorú poskytuje zamestnávateľ je pre
zamestnancov a starostu obce: 3,60 €.
Kalkulácia ceny stravného lístka:

zamestnanci a starosta obce

Cena stravného lístka
Z nákladov obce 55%
Zo sociálneho fondu
Úhrada zamestnanca

3,60 €
1,98 €
0,25 €
1,37 €

Hodnota obeda v Školskej jedálni:

zamestnanci a starosta obce
3,13 €

Kalkulácia ceny obeda v Školskej jedálni Hiadeľ:

Cena obeda
Z nákladov obce 55%
Zo sociálneho fondu
Úhrada zamestnanca

zamestnanci a starosta obce
3,13 €
1,72 €
0,25 €
1,16 €

Suma za odobraté stravné lístky, je splatná v pokladni obecného úradu u administratívnej
pracovníčky obce Hiadeľ a suma za odobraté obedy je splatná u vedúcej školskej jedálne
Základnej školy s materskou školou Hiadeľ, resp. u jej zástupcu a to jeden krát mesačne
vždy na konci mesiaca po vyúčtovaní.
Zamestnávateľ poskytuje stravu len zamestnancom v pracovnom pomere za podmienok
ustanovených v Zákonníku práce.
Uvedenou smernicou sa riadi poskytovanie stravovania od 01.11.2018.
V Hiadli dňa 18.10.2018

Ondrej Snopko
starosta obce

