Obec Obyce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, §
49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
č.: 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a o podmienkach úhrady príspevku
v Školskej jedálni pri Základnej škole v Obyciach
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku a spôsob jeho
úhrady v školskej jedálni (ďalej len „príspevok“) od rodičov alebo inej fyzickej osoby než
rodiča, ktorá má dieťa, žiaka zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti
na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“). Príspevok je určený na čiastočnú
úhradu výdavkov Školskej jedálne pri Základnej škole v Obyciach.
Článok 2
Školská jedáleň
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Obyce poskytuje stravovanie podľa
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre :
a) deti materskej školy,
b) žiakov základnej školy,
c) zamestnancov škôl a školských zariadení,
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
Článok 3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu
režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Obyce, poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza výšku
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Zamestnanci materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a iné
fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15 do 19 rokov v súlade

s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
Veková skupina
Materská škola
stravníci od 2 – 6 rokov
Základná škola
stravníci od 6 – 11 rokov
Základná škola
stravníci od 11 – 15 rokov
Zamestnanci a iné fyzické
osoby
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s dotáciou bez dotácie
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1,33 + skutočné režijné
náklady

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 6 zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky sa poskytne vo výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania
v základnej škole a odobralo obed :
- dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy,
- dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima,
- žiak základnej školy.
4. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že obec ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo
podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ
vyplatí bezhotovostným stykom na jeho bankový účet zákonnému zástupcovi. Dotácia bude
uhradená štvrt'ročne na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, žiaka do
základnej školy a lekárskeho potvrdenia vystaveného špecialistom (napr. gastroenterológ,
diabetológ, imunológ a pod.).
5. Plnú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) dieťa materskej školy, ktoré má viac ako jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14,00
hod. v predchádzajúci pracovný deň,
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14,00
hod. v predchádzajúci pracovný deň.
6. V prípade neuhradenia úhrady za stravu, na ktorú nebude poskytnutá dotácia, nebude
stravníkovi poskytnutý obed v ďalšom mesiaci.

7. Zákonný zástupca žiaka základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov uhradí jednorazový
príspevok na stravovanie vo výške 10,00 eur na začiatku školského roka, najneskôr do 25.
dňa v mesiaci september. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy uhradí jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 15,00 eur na
začiatku školského roka, najneskôr do 25. dňa v mesiaci september. Táto bude použitá na
úhradu stravy podľa článku 3 ods. 2 a ods. 5 písm. b) a c ). Zúčtovanie finančného príspevku
sa zrealizuje minimálne 1- krát ročne, alebo podľa jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým
poriadkom školskej jedálne. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu prostriedkov zo zálohovej
platby sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opäť uhradiť príspevok v príslušnej výške.
8. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materskej, základnej školy,
školskej jedálne a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na
jedno odobraté hlavné jedlo - obed v školskej jedálni pri základnej škole minimálnou sumou
1,50 eur. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
zachovaní minimálnej sumy určí riaditeľ školy na základe prepočtu režijných nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok, pričom nie je potrebný súhlas od zriaďovateľa.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia
obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu
jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni pri Základnej škole
v Obyciach dňa 21. 08. 2019 uznesením č. 4/.../2019.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia.

3.

Nadobudnutím účinnosti VZN obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej
jedálni pri Základnej škole v Obyciach sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce
č.: 3/2009 z 11. decembra 2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu
jedného jedla, na výrobu jedného jedla pre diétne stravovanie a o podmienkach úhrady
príspevku v Školskej jedálni pri Základnej škole v Obyciach v znení všetkých jeho
dodatkov.

V Obyciach, dňa 21. 08. 2019

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v
Školskej jedálni pri Základnej škole v Obyciach bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce dňa : 05. 08. 2019
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v
Školskej jedálni pri Základnej škole v Obyciach bol zvesený z úradnej tabule obce
dňa : 20. 08. 2019
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni
pri Základnej škole v Obyciach bol po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Obyciach
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 22. 08. 2019
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni
pri Základnej škole v Obyciach bol zvesený z úradnej tabule obce dňa : ...........................

