OBEC VYHNE
Vyhne 100, 966 02 Vyhne

Obecné zastupiteľstvo v obci Vyhne sa v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle zákona NR
SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

uznáša
na

VZN č. 3/2019 o výške finančného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Vyhne
§1
Predmet všeobecného záväzného nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej VZN) určuje výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov potravín podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným
pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a výšku režijných
nákladov určených zriaďovateľom.

§2
Rozdelenie stravníkov podľa kategórií
potraviny režijné náklady dotácia úhrada
Materská škola

desiata

0,38 €

2-5 rokov

obed

0,90 €

olovrant

0,26 €

0,20 €

0

1,74

potraviny režijné náklady dotácia úhrada
Materská škola (predškolák)

1,54 €

0,20 €

1,20 €

0,54 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základná škola I. stupeň

obed

1,21 €

0,20 €

1,20 €

0,21 €

Základná škola II. stupeň

obed

1,30 €

0,20 €

1,20 €

0,30 €

potraviny režijné náklady dotácia úhrada
Dospelý stravník (cudzí )

1,41 €

obed

2,88 €

0

4,29 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dospelý stravník (dôchodca)

obed

1,41 €

2,22 €

0

3,63 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§3
Podrobnosti finančného príspevku na stravovanie
1. Podľa § 140 ods. 8 a 9 a § 141 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na
úhradu režijných nákladov.
2. Podľa § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa predstavuje sumu pre dieťa Materskej školy (ďalej MŠ) – predškoláka a dieťa
MŠ 2-5 rokov žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
priemerný mesačný príjem je najviac vo výške životného minima a žiaka Základnej školy
(ďalej ZŠ) vo výške 1,20 € na nákup potravín.

§4
Výška finančného príspevku na úhradu
1. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ, okrem predškoláka uhrádza plnú stanovenú sumu 1,74 €
za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa najneskôr
do 14 hod. predchádzajúceho stravovacieho dňa, v súrnych prípadoch v danom stravovacom
dni do 7,30 hod.
2. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ-predškoláka uhrádza sumu vo výške 0,54 €
a to: 0,34 € (potraviny) + 0,20 € (režijné náklady) za podmienok, že sa dieťa zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách a odoberie obed.
3. Zákonný zástupca žiaka I. stupňa ZŠ uhrádza sumu vo výške 0,21 €
a to: 0,01 € (potraviny) + 0,20 € (režijné náklady) za podmienok, že sa žiak zúčastní aspoň 1
vyučovacej hodiny a odoberie obed.
4. Zákonný zástupca žiaka II. stupňa ZŠ uhrádza sumu vo výške 0,30 €
a to: 0,10 € (potraviny) + 0,20 € (režijné náklady) za podmienok, že sa žiak zúčastní aspoň 1
vyučovacej hodiny a odoberie obed.
5. Dospelý stravník (dôchodca) uhrádza sumu za obed vo výške 3,63 €.
6. Dospelý stravník (cudzí) uhrádza sumu za obed v plnej výške 4,29 €.

§5
Povinná platba za objednanú stravu
1. Dieťa MŠ-predškolák. V prípade, že dieťa odoberie len desiatu, nemá nárok na dotáciu
a zákonný zástupca uhrádza 0,36 € (potraviny) + 0,20 € (režijné náklady) = 0,58 €.
Ak sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a rodič dieťa včas neodhlási t.j. deň
vopred do 14 hod., alebo v súrnych prípadoch (nemoc) v stravovacom dni do 7,30 hod., dieťa
nemá nárok na dotáciu a zákonný zástupca uhrádza plnú výšku = 1,74 €.
2. Žiak ZŠ I. stupeň. V prípade ak sa žiak nezúčastní ani 1 vyučovacej hodiny a neodhlási sa
včas zo stravy t.j. deň vopred do 14 hod, alebo v súrnych prípadoch (nemoc) v stravovacom dni
do 7,30 hod., žiak nemá nárok na dotáciu a zákonný zástupca uhrádza plnú výšku =1,41 €
3. Žiak ZŠ II. stupeň. V prípade ak sa žiak nezúčastní ani 1 vyučovacej hodiny a neodhlási sa
včas zo stravy t.j. deň vopred do 14 hod., alebo v súrnych prípadoch (nemoc) v stravovacom
dni do 7,30 hod., žiak nemá nárok na dotáciu a zákonný zástupca uhrádza plnú výšku=1,50 €
4. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka povinne uhrádza jednorázový príspevok na
stravovanie v termíne do 15.9. príslušného kalendárneho roka (zábezpeka), ktorý bude
účtovaný na neodhlásené obedy v priebehu školského roka a vyúčtovaný až na konci školského
roka.
Dieťa MŠ-predškolák

= 34,80 € ( 20 dní x 1,74 € )

Žiak ZŠ I. stupňa

= 28,20 € ( 20 dní x 1,41 € )

Žiak ZŠ II. stupňa

= 30,00 € ( 20 dní x 1,50 € )

§ 6
Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy
1. Žiak ZŠ I. a II. stupňa je povinný po vstúpení do školskej jedálni prihlásiť sa svojim
prideleným čipom na elektronickom zariadení pred výdajným pultom. Týmto potvrdzuje
osobný odber stravy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ je povinný odhlásiť (objednať) stravu dieťaťa,
žiaka deň vopred do 14 hod., v súrnych prípadoch (onemocnenie dieťaťa) v deň výdaja stravy
do 7,30 hod. a to :
- na internetovej stránke www.strava.cz
- pomocou prihlasovacieho zariadenia, ktoré sa nachádza pred kanceláriou vedúcej ŠJ
- na telefónom čísle 0903 242 120 (sms, telefonicky)
Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby, v čase od 10,30 hod. do
13 hod.
3. Dospelý stravník je povinný prihlásiť sa, alebo odhlásiť deň vopred do 14 hod., nie
v stravovacom dni.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN obce Vyhne sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vyhne dňa 10.07.2019
uznesením číslo 49/2019
2. Toto VZN obce Vyhne nadobúda účinnosť od 01.09.2019.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2008 vrátane jeho dodatku.

Ervín Családi
starosta obce
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