NÁVRH NA D O D A T O K č.1
K VZN č.2/2019
O určení výšky príspevkov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Záriečie
Obec Záriečie podľa § 6 ods. 1 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa Zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len
„školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) a v zmysle zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2019 o určení výšky príspevkov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Záriečie
Článok č. 5 bod 11 sa mení nasledovne
11) Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka k výške príspevku na nákup potravín uhrádza:
a) príspevok na režijné náklady vo výške 5,00 € na mesiac, v ktorom dieťa /žiak
daného stravovacieho zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo, tento príspevok sa
pripočíta k príspevku na nákup potravín a spolu s ním sa uhrádza na účet.
b) finančnú zábezpeku zaplatí zákonný zástupca do 20 augusta na nákup potravín
dotovanej stravy vo výške 30,00 € za dieťa v poslednom ročníku MŠ a žiaka ZŠ.
c) Strava sa odhlasuje deň vopred v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ. Ak nie je
možné stravníka zo závažných dôvodov (napr. vážne ochorenie) včas odhlásiť, má zákonný
zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa /žiaka v prvý deň do svojich prepravných nádob
a ostatné dni je nutné odhlásiť. Pretože na toto dieťa nebude poskytnutá dotácia, budú
odčerpané finančné prostriedky z finančnej zábezpeky. Za odhlásenú, respektíve prihlásenú
stravu je zodpovedný stravník, prípadne zákonný zástupca žiaka.
d) Ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a žiak aspoň jednej
vyučovacej hodiny v ZŠ a neodoberie obed, finančné prostriedky na tento obed sa odčerpajú z
finančnej zábezpeky.
e) Zúčtovanie finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne jeden krát v školskom
roku.
Článok č.5 bod 12 upravuje výšku – školská jedáleň poskytuje stravu iným fyzickým
osobám s úhradou výšky režijných nákladov v sume 2,67 € na jedno hlavné jedlo.
Článok č.6 bod 8 sa mení nasledovne
8) Zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín v školskej jedálni a mesačný
príspevok na režijné náklady nasledovne:

a) pre deti predškolského veku, ktorým je priznaná dotácia štátu na stravovanie vo výške
1,20 € na deň, podľa finančného limitu budú doplácať 0,25 € na deň. Výška
jednorazovej platby na úhradu nákladov na nákup potravín pre žiakov je 30,00 € do
decembra a príspevku na režijné náklady 20,00 € do decembra.
b) Od januára rodič uhradí platbu na režijné náklady 5,00 € mesačne. Režijné náklady sa
budú platiť štvrťročne a to nasledovne: do 20. januára 15,00 € za január – marec,
do 20. apríla 15,00 € za apríl – jún.
c) Pre deti, ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie, je výška paušálnej sumy na
úhradu nákladov na nákup potravín 29,00 € a príspevku na režijné náklady 5,00 €
mesačne. Spolu uhradí 34,00 € do 20. dňa v mesiaci.
Článok č.6 bod 9 sa mení nasledovne
9) Pre zamestnancov a iných stravníkov je cena lístka 4,00 € za hlavné jedlo. Z toho cena na
nákup potravín je 1,33 € a cena režijných nákladov je 2,67 €.
a) Výška paušálnej sumy pre zamestnanca je 20,00 € na úhradu nákladov na potraviny,
ktoré uhrádza do 20 dňa v mesiaci.
b) Výška paušálnej sumy pre iných stravníkov na úhradu nákladov na potraviny a režijné
náklady je 80,00 €, ktoré uhrádza do 20. dňa v mesiaci.
c) Vyúčtovanie platieb za príspevky na nákup potravín školskej jedálni a príspevky na
režijné náklady sa budú realizovať minimálne 1x za školský rok.
d) Preplatky budú vyplatené na číslo účtu zákonného zástupcu, ktorý si určil v zápisnom
lístku stravníka.
Účinnosť
Tento doplnok všeobecne záväzného nariadenia obce bol vyložený na úradnej tabuli
15.11.2019 zvesený 3.12.2019 a účinnosť nadobúda 01.01.2020

V Záriečí, 14.11.2019

Ing. Jozef Kollár
Starosta obce

