OBEC Ž I T A V A N Y

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany
číslo 3/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 63/2019 dňa 15.08.2019
Vyvesené na úradnej tabuli od 16.08.2019 do 31.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

Obec Žitavany na základe ustanovenia § 4 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 140
ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade
s novelizáciou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách - § 4, ods. 6 v pôsobnosti MPSVaR SR
v znení neskorších predpisov a podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1. 9. 2019, vydaných MŠ SR vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla
a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku
v Školskej jedálni v Obci Žitavany.
Článok 2
Výška príspevku
1. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ a žiaka v ZŠ vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky je určená podľa 2. finančného pásma za každý stravovací deň nasledovne:

Veková
kategória
stravníkov

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo, 2. finančné
pásmo
desiata

obed

Spolu náklady
na nákup
potravín

Dotácia na
podporu
dieťaťa k
stravovacím
návykom

Platba
zákonného
zástupcu za 1
stravovací
deň

olovrant

MŠ (stravníci od
2 do 5 rokov)

0,36

0,85

0,24

1,45

x

1,45

MŠ (stravník
nad 5 rokov predškolák)

0,36

0,85

0,24

1,45

1,2

0,25

x

1,15

x

1,15

1,2

x

ZŠ (stravníci od
6 do 11 rokov),
I. stupeň

ZŠ (stravníci od
11 do 15 rokov),
II. stupeň

x

1,23

x

1,23

1,2

0,03

Dospelí stravníci
- zamestnanci,
cudzí stravníci

x

1,33

x

1,33

x

1,33 + režijné
náklady v
plnej výške*

Pozn: *Výšku režijných nákladov určí riaditeľka školy spolu s vedúcou školskej jedálne
vnútorným predpisom.

Článok 3
Podmienky úhrady príspevku
1. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa MŠ alebo žiak ZŠ na základe podania
záväznej prihlášky (Zápisný lístok stravníka) a uhradenej stravnej jednotky v súlade
s platným finančným pásmom do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
2. Výšku príspevku na stravovanie uhrádza zákonný zástupca v plnej výške:
a) za dieťa materskej školy vo veku od 2 do 5 rokov,
b) za dieťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti (prvý
deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní z dôvodu choroby a pod.),
c) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti (v prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa alebo
žiaka zo stravy najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa).
3. Odhlásiť stravu je potrebné jeden deň vopred do 14:00 hod. Deti materskej školy
v pondelok do 7:30 hod., v nasledujúce dni jeden deň vopred do 14:00 hod. Odhlasovať
žiaka je možné osobne, telefonicky.
4. Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 Eur za
každý deň, v ktorom sa dieťa alebo žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo v základnej škole a odobralo stravu. Dotácia na stravu sa bude
poskytovať aj dieťaťu vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného
minima.
5. Rozdiel medzi dotáciou na stavu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije
účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ na skvalitnenie jedla alebo rozšírenie od
doplnkové jedlo.
6. Školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie žiakom, ktorí podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) vyžadujú
osobitné stravovanie – diéta diabetická, bezlepková, šetriaca.
7. Žiakom, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie a rodič mu diétnu stravu
pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka školská jedáleň vyplatí
rodičovi žiada v nasledujúcom mesiaci do 10. dňa mesiaca vo výške 1,20 Eur/dieťa/deň,
kedy sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu.
8. Hodnota jedla pre iné fyzické osoby (zamestnanci ZŠ, MŠ, cudzí stravníci) zahŕňa výšku
finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma a režijných nákladov.

9. Ak sa stravník odhlási zo stravy včas, zníži sa suma na stravovanie, ktorú má uhradiť
zákonný zástupca v nasledujúcom období o zaplatený počet porcií.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku
v Školskej jedálni v obci Žitavany č. 1/2018, účinné od 1. 11. 2018.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 7.
zasadnutí dňa 15.08.2019 a nadobúda účinnosť 01.09.2019.
2. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v
Žitavanoch a na internetovej stránke obce.

Mgr. Edita Grzybová, v. r.
starostka obce Žitavany

