Obec Štiavnik podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa
§ 6, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

DODATOK

č. 1

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 1/2019
o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik

Spracovala: Mgr. Edita Mištriková

Návrh zverejnený na úradnej tabuli 09.08.2019
Dodatok k VZN 1/2019 bude schválené OZ Štiavnik dňa 30.08.2019 , uznes. č. .........
a nadobudne účinnosť: 01. 09.2019
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Týmto dodatkom mení sa celý článok 3 VZN č. 1/2019, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom
Štiavnik dňa 01.03.2019 na nasledovné znenie:

Článok 3
Školská jedáleň

1. Obec Štiavnik v súlade s § 140 ods. 10 školského zákona ako zriaďovateľ školskej jedálne
poskytujúcej stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určuje výšku uvedeného príspevku takto:
Finančný limit na nákup potravín v 2. pásme:
Kategória stravníkov

raňajky

olovrant

0,85 €

0,24 €

-

-

1,15€

-

-

-

ZŠ (stravníci od 6 - 11 rokov)

dospelí (zamestnanci školy)

obed

0,36 €

MŠ (stravníci od 2 - 6 rokov)

ZŠ (stravníci od 11- 15 rokov)

desiata

-

Spolu

večera

-

1,45€

-

-

1,15€

1,23€

-

-

-

1,33€

-

0,60 €

1,41 €

-

1,23€
1,33€

Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme
cudzí stravníci (klienti DSS Št. –
od 01.03.2018)

0,73 €

0,40 €

0,89€

4,03 €

2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie
v zmysle § 4 zákona č. 544/2010 Z.Z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a tiež ust. § 140 odst.
5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):
a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni
prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania Zápisného lístka (prihlášky na
stravu), kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel.
b) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok určených
školou) v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z .z. je povinný uhradiť náklady na
stravu v plnej výške určeného 2. finančného pásma vrátane celej výšky dotácie za každý
neodhlásený deň.
c) Ak dieťa MŠ, alebo žiak ZŠ, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil
diétne jedlo a spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, túto vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi
dieťaťa alebo žiaka a to obvyklým spôsobom, napr. poukázaním na účet rodiča v banke, alebo
osobným prevzatím.
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3: So súhlasom prevádzkovateľa bude každému stravníkovi účtovaná zábezpeka v hodnote 20 €, ktorá
bude slúžiť na krytie nedoplatku za objednanú stravu bez nároku na dotáciu od štátu (neodhlásenie
dieťaťa, žiaka z obedov).
4: Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ, alebo žiaka ZŠ na úhradu na nákup potravín na jedlo sa
zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, žiaka podľa
osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, alebo
v ZŠ a odobral stravu. a s účinnosťou od 01.09.2019 bude zákonný zástupca za dieťa doplácať na
stravu:
a) Pre dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) v poslednom ročníku
predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín 0,25 €
b) Pre dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata, obed) v poslednom ročníku predškolskej prípravy
je poplatok na nákup potravín 0,01 €
c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed) je poskytnutie stravy zdarma,
d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed) je poplatok na nákup potravín 0,03 €.
5. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do
25. dňa v predchádzajúcom mesiaci (napr. v auguste uhradí stravu na september), v opačnom
prípade nebude mať stravu.
6. V súlade s ustanovením § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. obec Štiavnik určuje platiť úhradu
režijných nákladov v školskej jedálni a to nasledovne:
a) dospelí stravníci (zamestnanci školy) za obed 1,55 € (v r. 2018 bolo 1,41 €),
b) cudzí stravníci (klienti DSS Štiavnik) za celodennú stravu 2,55 € (v r. 2018 bolo 2,41 €).

7. Na základe ods. 2 a 3 tohto článku je cena jedla pre dospelých stravníkov vrátane režijných nákladov nasledovná:
a) pri odbere jedného jedla – obeda: 2,88 € (predtým bolo 2,74 €)
b) pri celodennej strave (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera): 6,58 € (predtým 5,56 €)
8. Príspevok cudzích stravníkov pri odbere celodennej stravy sa uhrádza vopred do 10-teho dňa
príslušného mesiaca vedúcej školskej jedálne Štiavnik.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Štiavniku uznesením č.
....../2019 dňa 30.08.2019.
2. Tento dodatok bude zapracovaný do VZN č. 1/16 ako Celok v plnom znení.
3. Dňom účinnosti tohto dodatku sa ruší článok č. 3 a nahrádza sa novým z tohto dodatku vo VZN č.
1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
Štiavnik - uznesením dňa 01.03.2019 uznesením č.18/2019.
Ing. Štefan Vároš, v.r.
starosta obce
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Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 013 55 Štiavnik

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda...............
Adresa bydliska: ...........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:......................................................................................
Tel. kontakt:..................................................................................................................................
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: .....................................................................................
(v prípade vrátenia preplatkov)
Spôsob úhrady stravných poplatkov:
· Hotovosť na príjmový pokladničný doklad u vedúcej ŠJ
Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie
režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
ü Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa
v predchádzajúcom mesiaci.
ü Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na
dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
a odoberie obed.
ü V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je
povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase / deň vopred do 14.00 hod/.
ü Za včas neodhlásenú stravu 1. deň ochorenia dieťaťa si zákonný zástupca odoberie stravu do obedára
a uhradí ju v plnej výške.
ü Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný
uhradiť príspevok na nákup potravín
Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so
spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi Školská jedáleň
pri,/ZŠ s MŠ Štiavnik 177,, 013 55 Štiavnik, Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Záväzné vyjadrenie zákonného zástupcu, prosím podčiarknuť:
Mám záujem o stravovanie v ŠJ

/

Nemám záujem o stravovanie v ŠJ

V ..................................dňa...............................

.......................................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

Poznámka:
Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je v súlade s §11
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, 013 55 Štiavnik

Príloha k zápisnému lístku stravníka

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady
nákladov na stravovanie:

Úhrada
zákonného
zástupcu

0,36

0,85

0,24

1,45

0

1,45

0,-

1,45

0,36

0,85

0,24

1,45

0

1,45

1,20

0,25

0,36

0,85

0,24

1,45

0

1,45

1,20

0,25

1,15

1,15

0

1,15

1,20

0,00

1,23

1,23

0

1,23

1,20

0,03

Večera

Olovrant

Stravný
lístok
celkom

Obed

stravník MŠ
(2-5 rokov)
stravník MŠ
(2-5 rokov)
-hmotná núdza
stravník MŠ
(5 -6 rokov)
- predškolák
stravník ZŠ
I. stupeň
stravník ZŠ
II. stupeň

Čiastočné
režijné
náklady

Desiata

Veková
skupina
stravníkov

Raňajky

Príspevok na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením mce
Nákup
potravín

Dotácia
na stravu

ü Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov: 00,00 €
ü Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa
v predchádzajúcom mesiaci / napr. v auguste uhradí stravu na september, v opačnom prípade nebude mať
stravu/
ü Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa
osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
a odoberie obed.
ü V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy
včas (deň vopred do 14.00 do zošita v školskej jedálni deti ZŠ a deti v MŠ do zošita v materskej škôlke,
prípadne na t.č, 041 5583066, 0911 919 513
ü Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas
neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín v plnej výšk).
ü Na začiatku školského roka uhradia prihlásení stravníci ZŠ zálohovú platbu 20,00 eur, z ktorej sa bude
uhrádzať včas neodhlásená alebo neodobratá strava, prípade splnenia podmienok sa vráti späť

V ..................dňa ...............................
Meno a priezvisko vedúceho
zariadenia školského stravovania
Mgr. Daniela Čupcová

.......................................................
Pečiatka, podpis

Prosím vrátiť do 15. 06. 2019

