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Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KAMENIČNÁ
č. 2 / 2019
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška príspevku na režijné
náklady a podmienky ich úhrad v zariadeniach školského stravovania

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (ďalej
len „príspevok na stravu“), výška príspevku na režijné náklady (ďalej len „príspevok na režijné náklady“)
a podmienky ich úhrad v zariadeniach školského stravovania, ktoré sú súčasťou Základnej školy
s materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, Hlavná č. 102, Kameničná
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kameničná.
2. Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie a sú zriadené na výrobu,
konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú:
a/ školská jedáleň – Priateľstva č. 662
b/ výdajná školská jedáleň – Hlavná č.102
Čl. 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
jedla v školskej jedálni, podmienky úhrady príspevku
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov poskytnutého jedla a nápojov : Zákonný zástupca dieťaťa
uhrádza hodnotu nákladov na nákup potravín podľa osobitných predpisov a vo výške čiastočnej úhrady
režijných nákladov určenej v tomto VZN.
2. Výška nákladov na nákup potravín v zmysle odseku 3 tohto článku VZN je v druhom finančnom pásme.

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo, ako i len za necelú časť jedla bodov 3.4., tohto
článku VZN:
a) Stravníci – deti materskej školy – od 2 do 6 rokov:
Desiata:
0,36 €
Obed:
0,85 €
Olovrant:
0,24 €
Režijné náklady 0,10 €
SPOLU:
1,55 €
b) Stravníci – žiaci základnej školy od 6 do 11 rokov – I. stupeň
Obed:
1,15 €
Režijné náklady 0,10 €
SPOLU:
1,25 €
4. Zabezpečenie jedla pri organizovaných akciách povoľuje štatutárny zástupca na základe písomnej žiadosti
organizátora akcie. Štatutárny zástupca môže určiť dodávanie potravín ako časť jedla v surovom stave
a úhrady režijných výdavkov organizátorom.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa upravujú osobitné predpisy.
6. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo s dotáciou, ako i len za necelú časť jedla
podľa bodu 5 , tohto článku VZN je nasledovná:
a) Stravníci –deti materskej školy (posledný ročník a dieťa z rodín v hmotnej núdzi)
Základné jedlo - časť potraviny – 0,25 €
- režijné náklady – 0,10 €
SPOLU:
0,35 €
b) Stravníci – žiaci základnej školy od 6 do 11 rokov – I. stupeň
Základné jedlo - časť potraviny –
0€
- režijné náklady – 0,05 €
SPOLU:
0,05 €
7. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 5 tohto článku VZN sa znižuje o dotáciu, ktorú dostáva
organizácia zabezpečujúca školské stravovanie v zmysle osobitného predpisu za okolnosti dodržiavania
nasledovných podmienok.:
a) V prípade ak stravník nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, alebo vyučovania základnej
školy a za daný deň nie je odhlásený zo stravy vopred najneskôr do 13,00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa, alebo objednané jedlo neodoberie, zákonný zástupca je povinný uhradiť za príslušný deň
náklady za jedlo v zmysle odseku 3 tohto článku VZN, v prípadoch stanovených osobitným predpisom.
b) Dieťa, žiak školy, ktorý bude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese ale nebude prihlásený a prijatý na
stravovanie nemá nárok na dotáciu na stravovanie podľa osobitných predpisov.
c)

Za neodhlásené dni zákonný zástupca má právo odobrať jedlo.

8. Štatutárny orgán školy alebo školského zariadenia, ktorého školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku na réžiu, 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.

9. Podmienky úhrad príspevku na jedlo:
a) Platenie príspevku na jedlo, resp. príspevku na jedlo s dotáciou dieťaťa resp. žiaka platí zákonný zástupca
do 10.-teho dňa v mesiaci vopred za nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy sa platí príspevok na
jedlo najneskôr do 10.09. na dva mesiac súčasne t.j. september a október naraz. Platba sa zrealizuje
uprednostnene na účet školskej jedálne. V prípade, keď príspevok na jedlo nie je zaplatený, stravník nemá
nárok na odber jedla.
d) Vyúčtovanie úhrad a počtu odobratého jedla sa uskutoční ročne ku dňu 30.06. daného roka,
e) Objednané a neodobraté jedlo, alebo ak stravník za daný deň nie je odhlásený zo stravy vopred najneskôr
do 13,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, stravník resp. zákonný zástupca dieťaťa, žiaka je povinný
uhradiť podľa bodu 3. tohto článku VZN.
f)

Uhradený príspevok na jedlo sa za objednané a neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka
nevráti.

g) Kaucia, t.j. peňažná záruka - za jedlo s dotáciou podľa bodu 8 a 9 tohto článku VZN: Zákonný zástupca
dieťaťa, je povinný zaplatiť kauciu v hodnote 20,-- € na účet školskej jedálne. Kaucia sa vráti pri vyúčtovaní
stravovania k 30.06. daného školského roka Z kaucie sú odpočítané neuhradené pohľadávky školskej
jedálne podľa tohto článku VZN. Hodnota kaucie zákonný zástupca je povinný mesačne dopĺňať na výšku
20,-- €. V prípade, že kaucia dosiahne nulovú hodnotu a nebude príspevok na jedlo s dotáciou uhradene
podľa bodu 11. písm. a) tohto VZN poskytnutie jedla dieťaťu, žiakovi sa pozastavuje.
h) Vyplatenie dotácie na jedlo zákonnému zástupcovi – ak dieťa materskej školy, žiak základnej školy
neodobral jedlo z dôvodu, že potrebuje diétu, zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi po
predložení potvrdenia od odborného lekára-špecialistu. Zriaďovateľ poukáže na účet zákonnému zástupcovi
mesačne k poslednému pracovnému dňu predchádzajúceho mesiaca dotácie na jedlo. V nasledujúcom
mesiaci hodnota vyplatenej dotácie obsahuje aj vyúčtovanie predchádzajúceho mesiaca.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2 /2019 prijalo Obecné zastupiteľstvo Kameničná na svojom 5.
zasadnutí uznesením č. ..................... zo dňa ..............06.2019.
2. Toto VZN je účinné od 01.09.2019.

V Kameničnej, dňa 04.06.2019

Dezider Pataki
starosta obce

