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Obecné zastupiteľstvo Obce Očová 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.586/2003 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 ) ao zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších prepisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Dodatok č.3
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. 3 sa mení znenie článku 18 nasledovne:
Článok 18
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni
1. Dotácia na stravu sa poskytuje od 01.09.2019 na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej
škole
- na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
materskej školy;
- na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu;
- na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, je vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima;
- na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, v ktorej je najmenej 50% detí v hmotnej núdzi
(okrem predškolákov).
2. Výška dotácie na stravu
- poskytuje sa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed a iné jedlo.
Za odhlásenú, respektíve prihlásenú stravu je zodpovedný stravník, prípadne zákonný zástupca žiaka.
3. Výška stravnej jednotky podľa 2. finančného pásma :
-

Žiaci MŠ / stravníci od 2 – 6 rokov/
desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €, spolu: 1,45 €

-

-

Základná škola: I. stupeň / stravníci od 6 – 11 rokov / - obed 1,15 €
Za tieto deti zákonný zástupca neuhrádza príspevok na nákup potravín, lebo je dotácia 1,20 €. Vzniknutý
finančný rozdiel / medzi 1,15 € a dotáciou na stravu v sume 1,20 € /bude použitý na nákup potravín na
prilepšenie alebo spestrenie stravy./
Základná škola : II. Stupeň / stravníci od 11 – 15 rokov / - obed 1,23 €
Za tieto deti zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín len doplatok 0,03 € za jeden obed.
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-

Dospelí stravníci a zamestnanci školy : 15 –19 rokov / - obed 1,33 €

-

Klienti Domova seniorov Dolinka Očová pri racionálnej strave, šetriacej diéte

-

a jeho zamestnanci :

-

raňajky

20 %, - 0,67€

-

desiatu

7 %, - 0,23€

-

obed

-

olovrant

7 % - 0,23€

-

a večeru

26 %. – 0,87€

-

Celodenná stravná jednotka pre klienta bude za potraviny v sume 3,33 € a režijné náklady v sume 1,73

40 %, - 1,33€

€.
4. Zákonný zástupca dieťaťa 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.
5. 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:
Školská jedáleň pri základnej škole : obed 1,23 € a večere 0,50 €.
Školská jedáleň pri materskej škole : obed 1,95 €.
Zákonný zástupca žiaka/dieťaťa uhrádza náklad na nákup potravín 2x ročne 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
Cudzí stravníci uhrádzajú mesačne vopred do 25 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na účet Školskej jedálni a to
poštovou poukážkou, trvalým príkazom , platbou cez internet banking .Klienti a zamestnanci Domova seniorov
Dolinka Očová uhrádzajú režijné náklady a náklady na potraviny zálohovo mesačne vopred bezhotovostným platobným
stykom alebo poštovým poukazom na príjmový účet s doúčtovaním na konci mesiaca.
Zamestnanci ZŠ a MŠ uhrádzajú režijné náklady a náklady na potraviny po vyúčtovaní mesiaca.
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6. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa posledného ročníka materskej školy aj zákonný zástupca dieťaťa
základnej školy , ktorému sa poskytuje dotácia na stravu, najneskôr do 8.00 hod. ráno v deň, ktorý nenastúpi do
školského zariadenia a je aj v súlade s prevádzkovým poriadkom a školským poriadkom školy . V prípade, ak zákonný
zástupca dieťa neodhlási, hradí plnú výšku finančného príspevku na stravovanie po uplynutí kalendárneho mesiaca na
potravinový účet školy. Dotácia sa neposkytne ani žiakovi ZŠ ak je na vyučovaní a obed neodoberie. V tom prípade
rodič zaplatí výšku obeda v plnej sume.
Riaditeľ školy taktiež zodpovedá, aby neprítomnosť žiakov v základnej škole bola vedúcej kuchyne nahlásená učiteľmi
do 8 hod. z každej triedy a dozreli na to, aby všetci prítomní žiaci na vyučovaní si svoj obed aj odobrali.
7. 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.
8. Ak dieťa, ktoré má nárok na štátnu dotáciu, a ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti v škole alebo
v školskom zariadení, je na základe jeho zdravotného stavu lekárom – špecialistom odkázané na diétne stravovanie
a určí mu šetriacu diétu, diabetickú diétu, bezgluténovú diétu a rodič mu diétnu stravu pripraví doma, bude dotácia na
stravu v sume 1,20 eura zriaďovateľom poskytnutá priamo rodičovi (na účet rodiča v banke, poštovou poukážkou,
osobným prevzatím u zriaďovateľa).

Ostatné ustanovenia VZN č.46/2017 zostávajú nezmenené.

Dodatok č.3 k VZN nadobúda účinnosť 1. 9. 2019.
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