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ZÁVOD

Všeobecne záväzné nariadenie
(Dodatok č. 1)
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične.
Návrh VZN:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
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- zverejnený na webovom sídle obce dňa:
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa: 15. 8. 2019
Uznesenie OZ č.: 37/2019

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa: 16. 8. 2019

VZN zverejnené na webovom sídle obce Závod dňa: 16. 8. 2019
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa: 16. 8. 2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa
VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie
(Dodatok č. 1)
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom telocvične.
Obec Závod vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 1, ktorým sa
mení čl. 2 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a prenájom
telocvične:
Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
3. Školská jedáleň pri Materskej škole v Závode; Školská jedáleň pri Základnej škole v
Závode
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie
a) deťom a žiakom ZŠ s MŠ v Závode na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade
s určenými finančnými pásmami a čiastočnú úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov.
b) zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám za úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami a s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov
2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je určený ako mesačný paušál spolu
s príspevkom na potraviny.
3. Príspevok na režijné náklady za dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou v školskej jedálni, je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní
v mesiaci žiak odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej časti réžie.
Obec Závod určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ
a v školskej jedálni pri ZŠ na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom
zariadení nasledovne :

stravníci od 2 – do 6 rokov

Ukazovateľ

Desiata denne

Obed denne

Olovrant denne

Spolu za
jednu
osobu

Dotácia na
podporu
dieťaťa k
stravovacím
návykom

Platba za
1/deň na
nákup
potravín

MŠ denná
(stravník - dieťa
MŠ)

0,38 eur 0,90 eur

0,26 eur

1,54 eur

0

1,54 eur

MŠ denná
(stravník - dieťa
MŠ, rok pred
plnením
povinnej
školskej
dochádzky)

0,38 eur 0,90 eur

0,26 eur

1,54 eur

1,20 eur

0,34 eur

2,00 eur

Režijné náklady
mesačne

stravníci od 6 – do 11 rokov

Ukazovateľ

ZŠ (stravník žiak prvého
stupňa ZŠ)
Režijné náklady
mesačne

Desiata
- denne

0

Obed denne

1,21 eur

Olovrant denne

Spolu za
jednu
osobu

Dotácia na
podporu
dieťaťa k
stravovacím
návykom

0

1,21 eur

1,20 eur

Platba
za 1/deň
na
nákup
potravín
0,01 eur

2,00 eur

stravníci od 11 – do 15 rokov

Ukazovateľ

Desiata
- denne

0

ZŠ (stravník žiak druhého
stupňa ZŠ)

Obed denne

Olovrant denne

Spolu za
jednu
osobu

Dotácia na
podporu
dieťaťa k
stravovacím
návykom

0

1,30 eur

1,20 eur

1,30 eur

Platba
za 1/deň
na
nákup
potravín
0,10 eur

2,00 eur

Režijné náklady
mesačne

Stravníci – zamestnanci
Desiata - denne

Obed - denne
0

Režijné náklady

Olovrant - denne

1,41 eur

Spolu za jednu osobu
0

1,50 eur

1,41 eur
1,50 eur

spolu

2,91 eur

Stravníci – dospelí – cudzí
Desiata - denne

Obed - denne
0

Režijné náklady

1,41 eur

Olovrant - denne

Spolu za jednu osobu
0

1,50 eur

1,41 eur
1,50 eur

spolu

2,91 eur

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť
režijné poplatky, ako aj príspevok na stravovanie v školách a školských zariadeniach mesačne
vopred vždy najneskôr do 20 dňa v mesiaci prevodom na účet školskej jedálne alebo poštovou
poukážkou.

Číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK71 5600 0000 0032 4952 8007
Spôsob prihlasovania a odhlasovania:
Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred (vyhláška MŠ SR č. 330/2009
Z.z. zo 14. augusta 2009, § 3 ods. 5 písm. a), t.j. deň vopred do 14:00 hodiny. Z dôvodu
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady
správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný
stravovací deň. Možnosti odhlasovania zo stravovania:
-

telefonicky na tel. č. 034/7799477
telefonicky na tel. č. 034/7799265
osobne v ŠJ pri ZŠ s MŠ Závod

V prípade neprítomnosti žiaka (ak sa nestihne odhlásiť vopred) je možné v prvý deň odobrať
stravu do prinesených čistých nádob, ktoré prinesie zákonný zástupca v čase výdaja stravy
(12.00 hod – 14.00 hod). Nasledujúce dni je žiak povinný sa odhlásiť ak nebude odoberať stravu.
Odobratý obed, kedy nebol žiak v škole resp. sa nezúčastnil vyučovacieho procesu
a odobral si stravu do nádoby, hradí žiak/zákonný zástupca sumou prislúchajúcou
žiakovi podľa stupňa.
Neodhlásená strava: V prípade, že žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého
dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu (nepríde na vyučovanie) a zároveň si neodhlási
stravu – obed, na takýto obed nepripadá dotácia zo štátu, t.j. neodhlásený obed hradí zákonný
zástupca dieťaťa sumou prislúchajúcou žiakovi, podľa vyššie uvedeného stupňa.
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má dieťa nárok na stravu
za poplatok znížený o sumu 1,20 eur (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole
a odobralo stravu.
Na základe uvedeného, zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade
neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú
výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 1 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Závode dňa 15. 8. 2019, uznesením č. 37/2019.

2.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom
od schválenia obecným zastupiteľstvom v Závode.

Ing. Peter Vrablec
starosta obce
Návrh vyvesený dňa : 15. 7. 2019
VZN schválené dňa : 15. 8. 2019
VZN platné od : 1. 9. 2019

