Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany č. 2/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Úľany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľké Úľany č. 2/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady, a na
úhradu paušálneho príspevku a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Veľké Úľany.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) určuje výšku príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelého stravníka – zamestnanca školy, alebo školského
zariadenia na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, výšku príspevku na režijné náklady,
výšku paušálneho príspevku pre stravníkov, ktorý odoberajú stravu v zmysle zákona č.
544/2010 Z. Z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa
týka dotácie na stravu, podmienky a spôsob úhrady v školskej jedálni, ktorej
zriaďovateľom je Obec Veľké Úľany.
(2)
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského
stravovania je príjmom rozpočtu Obce Veľké Úľany .

(3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), upravuje podrobnosti
stravovania v školách a školských zariadeniach:

(4)

Školské stravovacie zariadenia – Školská jedáleň a Výdajná školská jedáleň, Štefana
Majora 560, Veľké Úľany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany, zabezpečuje
stravovanie pre materské školy, školy a školské zariadenia (ďalej len ŠZ) v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany najmä pre:

a) deti a žiakov v čase ich pobytu v materských školách, školách alebo školských
zariadeniach,
b) zamestnancov materských škôl, škôl alebo ŠZ,
c) deti, žiakov a zamestnancov počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovnovzdelávacích aktivitách.
(5) Školské stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany,
zabezpečuje stravovanie aj pre školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti iného
zriaďovateľa najmä pre:
a) deti a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach Obce Jánovce,
b) zamestnancov škôl alebo ŠZ,

c) iné fyzické osoby, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
Školám a ŠZ bez právnej subjektivity, ktorým Obec Veľké Úľany nie je zriaďovateľom,
sa zabezpečí stravovanie stravníkov podľa článku 1 ods. 5 písm. a) až c) na základe dohody
medzi Školskou jedálňou a zriaďovateľom týchto zariadení za rovnakú cenu ako je
poskytnutá strava v príslušnom školskom zariadení.

Čl. 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského
stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady a paušálny poplatok.
(1)

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľké
Úľany, poskytuje stravovanie deťom, žiakom a dospelým stravníkom – zamestnancom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, resp. dospelý stravník (ďalej
aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s platnými finančnými pásmami na
nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov. Zákonný zástupca čiastočne prispieva
na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.

(2)

Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka, dospelého
stravníka vo výške nákladov na nákup potravín. Uvedené finančné pásma sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (§ 140 ods. 13
zákona NR SR č. 245/2008 Z. Z. v platnom znení). Výšku nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určujú tiež finančné pásma s účinnosťou
od 1.9.2019 v zmysle nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.

Školská jedáleň vo Veľkých Úľanoch je od 01.09.2019 zaradená do 2. Finančného
pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov.
Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov za stravníka vo výške
0,10 €/ za každý stravovací deň v mesiaci. Režijné náklady sa za neodstravované dni
nezúčtovávajú.

(3)

(4)

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len
„MŠ“) alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:

Náklady na nákup
potravín na jedno jedlo 2. finančné pásmo
Materské školy
Desiata

Obed

Platba

ZZ za
spolu Príspevok Dotácia
ZZ
na podporu jeden
náklady
na
dieťaťa
na nákup režijné k stravovacím deň (réžia
a doplatok
Olovrant potravín
náklady návykom na nákup
potravín)

MŠ denné (stravník
dieťa MŠ
od 2 do 6 rokov)
MŠ denné
(stravník - dieťa MŠ,
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky)
a dieťa v hmotnej
núdzi *

0,36

0,85

0,24

1,45

0,10

0

1,55

0,36

0,85

0,24

1,45

0,10

1,20

0,35

*Nárok na dotáciu má každé dieťa na každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole primárne na zabezpečenie obeda.
Ak si rodič dieťaťa uplatňuje nárok len na desiatu bez obeda, nárok na dotáciu mu nevzniká.
Nárok na dotáciu nevzniká ani v prípade, ak rodič stravu neodhlási včas, alebo vôbec neodhlási
§ 4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z. z. V prípade ak rodič stravu neodhlási včas, alebo vôbec
neodhlási je povinný uhradiť plnú výšku hodnoty stravy.
Školská jedáleň si na tieto prípady účtuje paušálny poplatok vo výške 20,00 eur na školský rok.
V prípade vyčerpania uvedeného paušálneho poplatku školská jedáleň upozorní rodiča na jeho
doplnenie. Paušálny poplatok sa zúčtováva na konci aktuálneho školského roka.

Základné školy
ZŠ,*
žiak prvého stupňa
ZŠ
stravník
od 6 – 11 rokov
ZŠ,*
žiak druhého stupňa
ZŠ

stravník
od 11 do 15 rokov

Platba ZZ
spolu Príspevok Dotácia na za jeden deň
ZZ
podporu
náklady
(réžia
dieťaťa
na
na nákup režijné k stravovacím a doplatok
na nákup
potravín náklady návykom
potravín)

obed

-

1,15

-

1,15

0,10

1,20

0,05

-

1,23

-

1,23

0,10

1,20

0,13

* Nárok na dotáciu má každé dieťa na každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Nárok na dotáciu nevzniká
v prípade ak rodič stravu neodhlási včas, alebo vôbec neodhlási § 4 ods.6 zákona č. 544/2010
Z. z. V prípade ak rodič stravu neodhlási včas, alebo vôbec neodhlási je povinný uhradiť plnú
výšku hodnoty stravy. Školská jedáleň si na tieto prípady účtuje paušálny poplatok vo výške
20,00 eur na školský rok. V prípade vyčerpania uvedeného paušálneho poplatku školská jedáleň
upozorní rodiča na jeho doplnenie. Paušálny poplatok sa zúčtováva na konci aktuálneho
školského roka.

Príspevok, ktorý uhrádza zamestnanec a zamestnávateľ je vo výške nákladov na nákup
potravín a príspevku na režijné náklady dospelých stravníkov
Spolu

Zamestnanci*
Obed
Stredná škola
od 15 do 19 rokov

1,33

náklady Celková Príspevok
Príspevok Zamestnanec
na hodnota zamestnávateľa
zo SF
uhrádza
režijné obeda (min 55 % )
náklady

1,80

3,13

1,80

0,20

1,13

Celková
hodnota
obeda
3,13

*Zamestnancom - dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne
zvoleného finančného pásma pre zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného hlavného jedla ako pre vekovú kategóriu
stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Režijné
náklady na dospelých stravníkov sa vypočítavajú z celkových nákladov za predchádzajúci
kalendárny rok delený počtom všetkých vydaných obedov.

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.
(5)

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň diétne stravovanie nepripravuje, v prípade,
že dieťa/žiak je zo zdravotných dôvodov odkázané na diétne stravovanie, rodič dieťaťa
túto skutočnosť nahlási zriaďovateľovi – Obci Veľké Úľany. V takomto prípade
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dotáciu na stravu v sume 1,20€/deň a to spôsobom, ktorý
zvolí zriaďovateľ napr. poukázaním na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou, alebo
osobným prevzatím v pokladni Obce Veľké Úľany.

(6)

Zápisný lístok a kaucia : finančné prostriedky podľa vekovej kategórie stravníkov
použité ako zábezpeka platby v prípade neskorého odhlásenia dieťaťa, žiaka zo stravy sú
uvedené na zápisných lístkoch pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov. Stravník má
nárok na dotáciu 1,20 € iba vtedy, ak sa v ten deň zúčastní na výchovnovzdelávacom
procese alebo vyučovaní.
Čl. 3
Podmienky úhrady v školskej jedálni

(1)
Náklady na nákup potravín, príspevok na režijné náklady a paušálny poplatok
uhrádza zákonný zástupca :
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením
povinnej školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy, ktoré navštevuje posledný ročník pred plnením
povinnej školskej dochádzky vo výške rozdielu celkovej hodnoty stravy
zníženej o poskytnutú dotáciu z ÚPSV a R na dieťa, ,
c) žiaka základnej školy vo výške rozdielu celkovej hodnoty stravy zníženej
o poskytnutú dotáciu z ÚPSV a R na žiaka,

d) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
e) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil
dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.30 h predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
(2)
Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza dospelý stravník
– zamestnanec v zmysle § 152 ZP.
(3)
Náklady na príspevok na režijné náklady uhrádza zamestnávateľ za zamestnanca
v zmysle § 152 ZP.
(4)
Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady ako aj doplatok stravy je
nutné zrealizovať najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa
stravovanie poskytuje.
(5)
Cena jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín1 a skutočnú
výšku režijných nákladov.
(6)
Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň
použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ.
(7)
Zákonný zástupca uhrádza do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca pred začiatkom
školského roka vopred jednorazový príspevok na stravovanie v sume 20,00 eur (paušálny
poplatok).
(8)
Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku
stravníka.
(9)
Hodnota jedla pre dospelého stravníka zahŕňa výšku finančného príspevku podľa
zvoleného finančného pásma2 a skutočnú výšku režijných nákladov.
(10) Obec Veľké Úľany, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom.3 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa
poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

1

§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
3
§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2

Čl. 4
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca dňom 31.08.2019 účinnosť a
platnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce č. 5/2017 o zabezpečení stravovania
v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany, ktoré sa
ruší Uznesením č. 35-OZ/2019 bod č. 10, písmeno b).
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1)
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany č. 2/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Úľany bolo schválené
na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2019 Uznesením č. 35-OZ/2019 bod.10,
písmeno a).

(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

______________________________________
Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce

