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Návrh na uznesenie
Predkladateľ odporúča Obecnému zastupiteľstvu
V zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov,
uzniesť sa
na Všeobecnom záväznom nariadení (ďalej VZN) obce Vyhne č. 3/2019 o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Vyhne.

Dôvodová správa k návrhu VZN

Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR) v znení neskorších predpisov, v zmysle
nových Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu (ďalej MŠVVaŠ) a v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo potrebné vypracovať nové Všeobecné záväzné
nariadenie obce (ďalej VZN ).
Podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, sa poskytuje
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na dieťa za každý
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole
a vyučovania v základnej škole (aspoň 1 vyučovacej hodiny) a odobralo obed. Každé dieťa
základnej školy, dieťa posledného ročníka materskej školy (predškolák), dieťa materskej školy
vo veku 2-5 rokov žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
ktorej priemerný mesačný príjem je najviac vo výške životného minima má na túto dotáciu
nárok. S novelou zákona bolo potrebné doplniť aj zodpovednosť zákonných zástupcov detí za
prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.
V súvislosti s vydanými novými Finančnými pásmami na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019 navrhujem schváliť 3. pásmo a výšku
režijných nákladov 0,20 €/1 obed .
Školská jedáleň pri MŠ Vyhne, ktorej zriaďovateľom je Obec Vyhne poskytuje stravovanie
podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR pre
a)
b)
c)
d)

deti materskej školy
žiakov základnej školy
zamestnancov škôl a školských zariadení
iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva

Výroba jedál podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie v súlade s § 140
ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov spočíva
v dodržiavaní zásad pre zostavu jedálnych lístkov. Všetky potraviny na prípravu pokrmov sa
spracúvajú v deň spotreby.
V rámci 5 stravovacích dní jedálny lístok má obsahovať: 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
( mäso s plnou hmotnosťou, nie mleté, samozrejme slovenské), 1 hlavné jedlo so zníženou
dávkou mäsa (polomäsité, doplnené ovsenými vločkami, zeleninou, tzv. mletina), ryby 1 x
týždenne, prípadne dopĺňať rybacími nátierkami, odľahčené jedlo t.j. múčnik, zeleninové
jedlo. Zelenina – čerstvá, denne zastúpená v jedálnom lístku. Ovocie aspoň 1 x týždenne.
Zemiaky ako príloha 2-3 x týždenne. Napr. prívarky môžu byť zaradené v jedálničku 2 x za
mesiac. Musí byť dodržaná pestrosť jedál, hlavné jedlá v priebehu mesiaca neopakovať.

Dospelý stravník (dôchodca) od 1.9.2019 podľa 3. finančného pásma bude platiť za
potraviny 1,41 € + režijné náklady 2,22 € , spolu 3,63 €.
Ku dňu 31.8.2019 dôchodca platí za odobratý obed 2 € ( 1,12€ potraviny + 0,88 € režijné
náklady). Hodnota obeda celkom predstavuje sumu 2,66 €. Režijné náklady odsúhlasené
v roku 2014 sa nemenili a naďalej sú vo výške 1,54 €. (1,54 – 0,88 = 0,66 €, ktoré znáša
obec).
Preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo, aby aj od 1.9.2019 obec prispievala dôchodcovi
na režijné náklady 0,66 € za odobratý obed.
Hovoríme o počte ľudí priemerne 15 dôchodcov denne. Z uvedeného dôvodu obec
zastáva názor, že takto malej skupine obyvateľov nemôže umožniť bonus vyšší, pretože je
to oproti ostatným dôchodcom nespravodlivé, vzhľadom na príspevok z dotácií obce 1500
€ pre celú Jednotu dôchodcov.

