Obec Brezovička v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, §28 a § 140 zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

VYDÁVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Č. 1/2019
o výške príspevku v školskej jedálni pri Materskej škole v Brezovičke

§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Brezovička je zriaďovateľom Materskej školy v Brezovičke, ktorej súčasťou je
aj Školská jedáleň pri materskej škole.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZNʼʼ) určuje:
a) príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy v školskej
jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a finančných pásiem.
b) podmienky platenia príspevku za stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej
škole

§2
Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín
a výška režijných nákladov zákonného zástupcu dieťaťa
1. Obec Brezovička určuje výšku príspevku zákonného zástupca dieťaťa na stravovanie v
školskej jedálni v súlade s §140 ods. 9 a 10 školského zákona.
2. Zákonný zástupca dieťaťa uhradí príspevok vo výške nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva. Školská
jedáleň pri MŠ sa zaraďuje do finančného pásma č.1:

Stravná jednotka na jeden
deň v 1. finančnom pásme
Dieťa bez nároku na dotáciu
Dieťa s nárokom na dotáciu

desiata

obed

0,34
0,34

0,80
0,80

olovrant Dotácia
0,23
0,23

0
1,20

Spolu

Réžia

1,37
0,17

2,- / mesiac
2,- / mesiac

3. Zákonný zástupca stravníka/dieťaťa je povinný okrem úhrady nákladov na nákup
potravín platiť aj príspevok na režijné náklady paušálnou sumou vo výške 2 €
mesačne, ak sa v príslušnom mesiaci dieťa min. jeden deň stravovalo.
4. Dotácia podľa novely zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu stravovacích
návykov detí je v materských školách s účinnosťou od 1.1.2019 poskytovaná na deti:
a) ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy,
b) sú vo veku od 2 – 5 rokov a žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného
minima.
5. Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1.20 € na dieťa za každý stravovací deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ a súčasne odobralo
stravu.
6. Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti dieťaťa na
výchovnovzdelávacej činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov Školskej
jedálne. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady na nákup
potravín v plnej výške (bez dotácie) a to aj v prípade, že stravu stravník neodobral.
7. Dieťaťu, ktoré má nárok na dotáciu (odst. 4.) a ktorého zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie (potvrdené ošetrujúcim lekárom) a neodobralo stravu z dôvodu,
že školská jedáleň nemôže zabezpečiť diétne stravovanie, dotáciu na stravu v výške
1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
materskej škole, vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa priamo zriaďovateľ materskej
školy na základe žiadosti od zákonného zástupcu.

§3
Výška platby za odobratý obed pre ostatných stravníkov
1. Výška stravnej jednotky za jeden odobratý obed je určená ako súčet nákladov na
nákup potravín a režijných nákladov na jeden odobratý obed a určuje sa vo výške 2,50
€, z čoho:
a) výška nákladov na nákup potravín za jeden obed sa určuje vo výške 1,37 €,
b) výška režijných nákladov na jeden obed činí 1,13 €.
2. Výška platby za jeden odobratý obed pre zamestnancov obce sa určuje vo výške 45%
zo sumy 2,50 € mínus príspevok zo sociálneho fondu, ktorého výšku určuje Vnútorný
predpis na čerpanie sociálneho fondu.

§4
Podmienky platenia príspevku za stravovanie v Školskej jedálni pri MŠ
1. Náklady na nákup potravín a režijné náklady sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca v hotovosti vedúcej školskej jedálne alebo bezhotovostným
prevodom na potravinový účet SK56 5600 0000 0034 5736 6006.

§5
Záverečné ustanovenie

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
(www.brezovicka.sk) dňa: 19.6.2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa .................. uznesením č.: .......................
Účinnosť od: 1.9.2019.
Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach.

Bc. Peter Tomčufčík
Starosta obce Brezovička

