NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Terchová č. 1/2019 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Terchová sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
V zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vydáva obec Terchová toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá
je súčasťou

Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, 01306

Terchová (ďalej len „ZŠ s MŠ Terchová“).
Čl. 2
Predmet činnosti
Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“ ) ako súčasť ZŠ s MŠ Terchová je zriadená na prípravu, výdaj,
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. V ŠJ
sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.
ŠJ pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno –
spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných
ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú
oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
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Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky platnými od 1. 9.
2019 a na režijné náklady.
Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma
pre Školskú jedáleň Terchová vo výške nákladov na potraviny1 a režijných nákladov2 na výrobu
jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných. V prípade, že stravník ŠJ je
zamestnanec, zamestnávateľ prispieva na stravu v zmysle § 152 Zákonníka práce.
Jednotne zvolené finančné pásmo pre ŠJ Terchová je 3. pásmo.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:
Podľa novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky platnej od 1. 9. 2019 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla
dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora
výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia
úhrady za stravu.
Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 EUR za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a súčasne odobralo stravu.
Dotácia na stravu bude poskytovaná:
-

na deti navštevujúce posledný ročník materskej školy

-

na deti navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žijú v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima

-

na deti navštevujúce základnú školu

Dieťaťu, ktoré má nárok na dotáciu a ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie
(potvrdené lekárom-špecialistom)) a neodoberie stravu z dôvodu, že jedáleň nemôže zabezpečiť diétne
stravovanie , dotáciu na stravu vo výške 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastni
výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania, vyplatí zákonnému zástupcovi zriaďovateľ Obec
Terchová na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od lekára-špecialistu prostriedky
obvyklým spôsobom, napr. na účet v banke.
§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
§ 140 od. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
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Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v 3. finančnom pásme je stanovená v tabuľke:

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Finančný limit na nákup

Spolu

Úhrada

Režijné

potravín

zákonného

náklady

3. pásmo

zástupcu po

(paušálne

odpočítaní

mesačne)

v EUR

„dotácie na
stravu“ 1,20
EUR

Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

0,38

0,90

0,26

0,38

1,54

0,34

3,00

0,90

1,28

0,08

3,00

1,21

1,21

0,01

3,00

1,30

1,30

0,10

3,00

Režijné náklady

Spolu

( denne v cene

cena obeda

od 2 do 6 rokov
Materská škola
od 2 do 6 rokov
(bez olovrantu)
Základná škola
od 6 do 11 rokov
Základná škola
od 11 do 15
rokov
Kategória
stravníkov

Obed

od 15 do 19

obeda)

rokov

Zamestnanci

1,41

1,59

3,00

Cudzí stravníci

1,41

1,59

3,00
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Rozdiel medzi nákladmi na stravovanie a dotáciou na stravu (stĺpec č. 4) tabuľky uhrádza
zákonný zástupca.
Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni za deti MŠ (stĺpec č.3) na ktoré sa nevzťahuje dotácia
na stravu a za deti, na ktoré sa dotácia vzťahuje, ale dieťa sa nezúčastnilo výchovnovzdelávacieho
procesu a nebolo včas odhlásené zo stravy podľa pokynov v zápisnom lístku a v internej smernici ZŠ
s MŠ Terchová.
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka
v stanovenom termíne a v čase podľa pokynov v zápisnom lístku a v internej smernici ZŠ s MŠ
Terchová.
Podmienky organizácie režimu stravovania, podmienky úhrady nákladov na stravovanie, povinnosti
pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy upravuje interná smernica ZŠ s MŠ Terchová.

Čl. 4
Výška príspevku na režijné náklady
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni
paušálne finančnou čiastkou 3,00 EUR na dieťa, žiaka na mesiac.
Príspevok na režijné náklady sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému v sledovanom mesiaci nebolo
poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.
Cudzí stravníci a zamestnanci prispievajú na úhradu režijných na jeden obed v sume 1,59 EUR.
Podmienky organizácie režimu stravovania, podmienky úhrady nákladov

na stravovanie,

povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy upravuje interná smernica ZŠ s MŠ
Terchová.

4

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Terchová.
Zrušuje sa VZN č. 7/2014

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni, VZN č. 8/2014 o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni vrátane ich dodatkov.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Terchová dňa
.................................. a nadobúda účinnosť ..........................

V Terchovej dňa .................................
Jozef Dávidík
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Terchová dňa

27.6.2019

Návrh VZN zvesený ...
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Terchová dňa ......................
VZN zvesené ........
VZN nadobúda účinnosť dňa ..............................
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