OBEC Ž I T A V A N Y

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany
číslo 1/2021
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. 189/2021 dňa 5.08.2021
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 06.08.2021 do 31.08.2021
Účinnosť od 01.09.2021

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 a § 141
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v spojitosti s príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a to zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení
neskorších predpisov, vydáva

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
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. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany, poskytuje stravovanie deťom
a žiakom 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. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky, je určený za každý stravovací deň nasledovne (sumy sú uvedené v eurách):

Veková kategória
stravníkov

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

desiata

obed

Spolu náklady
na nákup
potravín

olovrant

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom
(hmotná núdza
– HN)

Platba
zákonného
zástupcu
za jeden
stravovací
deň

MŠ (stravník od
2 do 6 rokov)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,00

1,45

MŠ (stravník od 2
do 6 rokov) - HN

0,36

0,85

0,24

1,45

1,30

0,15

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

x

1,15

x

1,15

0,00

1,15

ZŠ (stravník od
6 do 11 rokov),
I. stupeň - HN

x

1,15

x

1,15

1,30

0,00

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

x

1,23

x

1,23

0,00

1,23

ZŠ (stravník od
6 do 11 rokov),
II. stupeň - HN

x

1,23

x

1,23

1,30

0,00

Dospelí stravníci
- zamestnanci,
cudzí stravníci

x

1,33

x

1,33

0,00

1,33 + režijné
náklady v plnej
výške

4. 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. Stravné je
možné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
2. Odhlásiť stravu je potrebné jeden deň vopred do 14:00 hod., v prípade náhlej choroby
do 7:30 hod. v daný deň, v ktorom sa stravovanie poskytuje. Odhlasovať žiaka je možné
osobne, telefonicky.
3. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije na
nákup potravín pre stravníkov ŠJ na skvalitnenie jedla alebo rozšírenie o doplnkové jedlo.
4. Školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie žiakom, ktorí podľa posúdenia ošetrujúceho
lekára špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) vyžadujú osobitné
stravovanie – diéta diabetická, bezlepková, šetriaca.

Článok 4
Osobitné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
1. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a prijímané preventívne opatrenia na ochranu zdravia
pred ochorením COVID-19 nie je možné používať vlastné obaly na výdaj hotových pokrmov
stravníkom, ktorí ho nemôžu skonzumovať v školskej jedálni z časových alebo iných
dôvodov (náhle ochorenie a pod.) Výdaj jedál sa realizuje do jednorazových nevratných
obalov. Náklady na zakúpenie jednorazových obalov znáša stravník – zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka, zamestnanec ZŠ, MŠ, ŠJ a cudzí stravníci.
2. Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia
počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu
ochorenia COVD-19 alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, je výška mesačného
príspevku podľa čl. 2 tohto nariadenia 0,00 Eur.
3. Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia
z niektorého alebo z viacerých dôvodov podľa druhého bodu tohto článku iba v niektoré dni
kalendárneho mesiaca, je výška príspevku podľa čl. 2 tohto VZN určená v pomernej výške
v závislosti od počtu dní prerušenia vyučovania školy v danom kalendárnom mesiaci.

Článok 5
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. 3/2019, účinné od 01. 09. 2019.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 20.
zasadnutí dňa 05.08.2021 a nadobúda účinnosť 01.09.2021.
2. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v
Žitavanoch a na internetovej stránke obce.

Štefan Borkovič
starosta obce Žitavany

