DODATOK Č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
Obce Litava

č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
Návrh Dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce
Zverejnený na webovej stránke obce
Lehota na podávanie pripomienok
Vyhodnotenie pripomienok k návrh uskutočnené
Zvesený z úradnej tabule

31.07.2019
31.07.2019
14.08.2019
14.08.2019
14.08.2019

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Litave
uznesením č. 36/3/2019
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Zvesené z úradnej tabule
VZN nadobúda účinnosť

14.08.2019
15.08.2019
30.08.2019
01.09.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Litava v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 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 a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 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 vydáva tento

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Litava
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:
V § 5, ktorý znie
§5
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na
úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni
1. Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a platné finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) určujúce rozpätie nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zmysle § 140
ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.
3. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné
stravovanie je stanovená v súlade s 2. finančným pásmom.
4. Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre žiakov, zamestnancov
škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby určí zriaďovateľ.
5. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza výšku
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom zníženú o výšku
poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
osobitného predpisu.
6. Zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby majú výšku príspevku
určenú v kategórii stravníci od 15 do 19 rokov v súlade s 2. finančným pásmom
a režijné náklady.
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desiata

obed

olovrant

režijné
náklady

spolu

dotácia

Materská škola
(stravníci od 2 do
0,36
0,85
0,24
1,45
5 rokov)
Materská škola
(stravníci –
predškoláci,
0,36
0,85
0,24
1,20
1,45
hmotná núdza,
životné minimum)
Základná škola –
I. stupeň
1,15
0,05
1,20
1,20
(stravníci od 6 do
11 rokov)
Zamestnanci
1,33
1,57
2,90
Iné fyzické
1,33
1,57
2,90
dospelé osoby
* Úhrada dospelého stravníka – zamestnanca školy sa realizuje podľa Zákonníka práca.

Úhrada
zákonného
zástupcu
alebo dospelej
osoby

1,45

0,25

0
2,90*
2,90

7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle zákona č. 375/2018
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa
poskytuje:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne
odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant),
b) na dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledky ročník materskej školy, ktoré žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné
jedno (desiata, olovrant),
c) na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
vyučovania v základnej škole a odobralo obed.
8. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (napr.
gastroenterológ, diabetológ, imulológ, alergológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí,
zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným stykom na jeho bankový účet alebo
v hotovosti z pokladne Obecného úradu mesiac pozadu, na základe evidencie
dochádzky dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy.
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9. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej
jedálni takto:
a) príspevok na úhradu režijných nákladov pre žiakov základnej školy sa stanovuje
vo výške 0,05 € na jedno odobraté hlavné jedlo – obed v školskej jedálni;
b) príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov škôl a školských
zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov
na jedno odobraté hlavné jedlo – obed v školskej jedálni vo výške 1,57 €.
10. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný v prípade záujmu o poskytnutie
stravovania v školskej jedálni prihlásiť dieťa alebo žiaka formou vyplnenia
a odovzdania Prihlášky na stravovanie – Zápisný lístok, kde svojím podpisom súhlasí
s dodržiavaním stanovených pravidiel.
11. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný odhlásiť (osobne alebo telefonicky)
zo stravy dieťa, ktoré sa nezúčastní vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole nasledujúci deň do 12,00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa. Vo výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné
dieťa odhlásiť aj ráno do 8,00 hod.
12. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka zo stravovania
v stanovenom termíne, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov
na nákup potravín a príspevku na režijné náklady. Toto ustanovenie sa týka aj
zákonných zástupcov detí a žiakov, ktorým je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom.
13. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v školách a školských
zariadeniach obce príspevok z rozpočtu obce vo výške 55% z hodnoty stravného
určeného pri služobnej ceste v dobe trvania od 5 do 12 hodín na hlavné jedlo odobrané
v školskej jedálni. Zostatok do hodnoty stravného za obed dopláca zamestnanec.
14. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa
uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje
v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo vedúcej školskej jedálne.

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Litave
uznesením č. 36/3/2019 zo dňa 14.08.2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019, nie však
skôr ako 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Obce Litava.

V Litave, 14.08.2019
Ľubica Tuhárska v.r.
starostka obce
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