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Obec Suchá nad Parnou

Obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou na základe § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5 a § 140 ods. 11
Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019
o určení výšky príspevku a spôsobu platenia čiastočnej úhrady nákladov
za stravu v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto VZN je určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou a podmienky úhrady
v školskej jedálni.
Čl. II
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom Základnej školy s materskou školou
Suchá nad Parnou na základe Prihlášky na stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Rozpätie na nákup potravín určujú finančné pásma nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín určených MŠVVaŠ SR s účinnosťou od
1.9.2019.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Suchá nad Parnou
podľa tretieho finančného pásma na deň je:
o pre vekovú kategóriu stravníkov 2-6 rokov 1,54 €, v tom:
 desiata
0,38 €
 obed
0,90 €
 olovrant
0,26 €
o pre vekovú kategóriu stravníkov 6-11 rokov 1,21 €, v tom:
 obed
1,21 €
o pre vekovú kategóriu stravníkov 11-15 rokov 1,30 €, v tom:
 obed
1,30 €
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4. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR je výška dotácie
na žiaka na obed 1,20 €. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému vznikol nárok na dotáciu,
uhrádza rozdiel medzi výškou nákladov na nákup potravín a poskytnutou dotáciou.
Denný poplatok za stravné po odrátaní dotácie:
Deti navštevujúce posledný ročník MŠ
0,34 €
Žiak v ZŠ 6-11 rokov
0,01 €
Žiak v ZŠ 11-15 rokov
0,10 €
5. Dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, že sa stravník
nezúčastnil výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania
v základnej škole alebo ak strava nebola odobratá a zákonný zástupca neodhlásil
dieťa alebo žiaka najneskôr do termínu odhlásenia zo stravy.
6. Termín odhlásenia zo stravy je stanovený do 14:00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa, vo výnimočných prípadoch do 7:00 hod. v danom stravovacom dni.
7. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené
ošetrujúcim lekárom), ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že školská jedáleň
nezabezpečí diétne stravovanie a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu vo
výške 1,20 € vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi prostredníctvom školského
zariadenia a to za 5 dní, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
materskej alebo základnej škole.
8. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný stravné uhradiť mesačne vopred najneskôr do
20-teho dňa predchádzajúceho mesiaca.
9. Zákonný zástupca dieťaťa s dotáciou uhrádza stravné polročne najneskôr do 20-teho
dňa predchádzajúceho mesiaca. Výška príspevku a podmienky zúčtovania príspevku
sa uvedú v zápisnom lístku stravníka.
10. Vyúčtovanie nákladov za nákup potravín voči zákonnému zástupcovi podľa tohto
bodu pripraví ŠJ po skončení školského roka.
11. Príspevok na režijné náklady: Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu
režijných nákladov na stravovanie vzniknutých v školskej jedálni a výdajnej školskej
jedálni mesačne sumou vo výške 5 € počas školského roka.
 za mesiace september až december do 15.9. príslušného kalendárneho roka sumu
vo výške 20 eur
 za mesiace január až jún do 15.1. príslušného kalendárneho roka sumou vo výške
30 eur
 za mesiace júl až august do do 15.6. príslušného kalendárneho roka sumu podľa
plánu letnej činnosti a otvorenosti MŠ v príslušných mesiacoch.
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12. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj zamestnancom základnej školy, materskej
školy, školskej jedálne a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa vo forme
obeda. Uvedení stravníci uhrádzajú výšku režijných nákladov v plnej výške.
13. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov školy a školskej jedálne
sa určuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 rokov podľa tretieho
finančného pásma vo výške 1,41 €.
14. Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov ZŠ, MŠ a ŠJ je 0,20 €
/obed. Zamestnanec po odrátaní príspevku zo sociálneho fondu uhrádza za jeden
obed 1,21 €.
15. Výška poplatku na nákup potravín sa uhrádza:
 prvý mesiac školského roka denný poplatok v plnej výške
 ostatné mesiace výška denného poplatku po odrátaní príspevku na stravu
16. Zamestnanec je povinný stravu uhradiť mesačne vopred najneskôr do 20-teho dňa
predchádzajúceho mesiaca.
17. Stanovený príspevok zo sociálneho fondu sa uhrádza do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca bezhotovostným prevodom na účet IBAN SK18 0200 0000
0016 3881 6951.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Suchá nad Parnou
a možno ich vykonať len všeobecne záväzným nariadením, novelou starého VZN
alebo novým.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce,
hlavný kontrolór obce a zamestnanci obce na základe poverenia starostu obce.
3. Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Suchá nad Parnou a na webovej
stránke obce Suchá nad Parnou od 12.8.2019.
4. Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Suchej nad
Parnou dňa 28.8.2019 a schválené uznesením č. 80/2019.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 12.9.2019.
6. Týmto VZN sa ruší v plnom znení VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady výdavkov v školskej jedálni.

..................................................
Ing. Martin Glončák
starosta obce

VZN č. 1/2019

Strana 4 z 4

