Číslo: 46/2017
Všeobecne záväzné nariadenie
OBEC OČOVÁ
V súlade § 6 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

dodatok č. 2 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Obec Očová
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
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- faxom na číslo: 045/5349323
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

PhDr. Ján Senko
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Očovej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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
a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Dodatok č. 2
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 46/2017
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Očová
VI. časť
PRÍSPEVOK V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Dodatkom č. 2 sa mení znenie článku 18 nasledovne:
Článok 18
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. S účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle novely zákona 544/2010 Z.z. v platnom znení sa poskytuje dotácia na
stravu detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Za tieto deti zákonný zástupca neuhrádza
príspevok na nákup potravín a režijné náklady.
raňajky

desiata

obed

olovrant

Materská škola predškolská výchova

0,28 €

0,68 €

0,23 €

Materská škola ostatní

0,28 €

0,68 €

0,23 €

večera

réžia

spolu

0,01 €

1,20 €
1,19 €

Základná škola (stravníci 6 - 11 rokov)

1,01 €

1,01 €

Základná škola (stravníci 11 - 15 rokov)

1,09 €

1,09 €

Dospelí a cudzí stravníci

0,59 €

0,21 €

1,19 €

0,21 €

0,77 €

2,97 €

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri
základnej a materskej škole paušálne minimálnou čiastkou na jedného stravníka mesačne 1,- €. Konkrétnu
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní minimálnej sumy určí
riaditeľ školy, pričom nie je potrebný súhlas zriaďovateľa.
3. Zamestnanci školy, cudzí stravníci a klienti Domova seniorov Dolinka Očová prispievajú na úhradu režijných
nákladov v školskej jedálni pri základnej škole a materskej škole vo výške:
obed

večera

Školská jedáleň pri základnej škole

1,23 €

0,50 €

Školská jedáleň pri materskej škole

1,95 €
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4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 1 a 2 ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného
predpisu.
5. a) Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín sa vykonáva vopred mesačne
bezhotovostným platobným stykom alebo poštovým poukazom na potravinový účet. Zákonný zástupca
žiaka/dieťaťa uhrádza režijné náklady bezhotovostným platobným stykom alebo poštovým poukazom na
príjmový účet 2x ročne a to:
Školská jedáleň pri základnej škole: september – december
do 31. októbra
január – august
do 28. februára
Školská jedáleň pri materskej škole: september – december
do 31. októbra
január – august
do 28. februára
b) Cudzí stravníci a klienti a zamestnanci Domova seniorov Dolinka Očová uhrádzajú režijné náklady
mesačne bezhotovostným platobným stykom alebo poštovým poukazom na príjmový účet.
6. Režijné náklady z dotácie sa odvádzajú 2x ročne na príjmový účet školy za žiakov, ktorým sa poskytuje
dotácia k 30. 6. a 31. 12.
7. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa posledného ročníka materskej školy, ktorému sa poskytuje
dotácia na stravu, najneskôr do 8.00 hod. ráno v deň, ktorý nenastúpi do školského zariadenia. V prípade, ak
zákonný zástupca dieťa neodhlási, hradí plnú výšku finančného príspevku na stravovanie po uplynutí
kalendárneho mesiaca na účet školy.
8. a) Výšku príspevku na úhradu režijných nákladov prehodnotí zriaďovateľ každoročne na základe
predložených podkladov z účtovníctva školskej jedálne po skončení kalendárneho roka.
b) V prípade zmeny výšky oprávnených nákladov určí zriaďovateľ výšku mesačného príspevku dodatkom
k tomuto VZN.

Ostatné ustanovenia VZN č. 46/2017 zostávajú nezmenené.
(1) Dodatok č. 2 k nariadeniu nadobúda účinnosť 1. 4. 2019.
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