Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

DODATOK č.1/2019
K všeobecnému nariadeniu obce Petrovce č. 11/2017
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školských
zariadeniach v zriadení pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na nákup
potravín

Občania obce majú možnosť nahliadnuť a zoznámiť sa s úplným znením
Všeobecne záväzného nariadenia číslo 011/2017, a Dodatku č.1/2019
v kancelárii OcÚ obce Petrovce v rámci úradných hodín zároveň sa s ním
môžu zoznámiť i na stránke obce www.obecpetrovce.sk , kde je zverejnené
jeho úplné znenie.

NR SR prijala dňa 4.12.2018 zákon č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od
1.1.2019
Touto novelou došlo k úprave dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej
len dotácia na stravu), čo umožňuje poskytovať dotáciu od 1.9.2019 pre všetkých žiakov základnej
školy, nie len zo sociálne slabších rodín, a od 1.1.2019 aj pre všetky deti navštevujúce materskú
školu posledný rok.
Predmetná dotácia na stravovanie sa poskytuje zriaďovateľovi školy a školských zariadení – obce
Petrovce na základe žiadosti a v sume 1,20 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Pokiaľ si zdravotný stav dieťaťa/žiaka na základe posúdenia lekára vyžaduje osobitné stravovanie,
ktoré v školskej jedálni nie je možné zabezpečiť, zriaďovateľ po predložení príslušného potvrdenia
od lekára /špecialistu na diétne stravovanie/ a potvrdenia školskej jedálne, že pre dieťa MŠ a žiaka
ZŠ nepripravuje stravu, vyplatí poskytnutú dotáciu na stravovanie zákonnému zástupcovi na jeho
účet v banke resp. v hotovosti.
Vzhľadom na vyššie uvedené zákonom stanovené zmeny bolo potrebné pristúpiť k úprave
a doplneniu niektorých ustanovení vo VZN č.11/2017. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na
nákup potravín vydaním tohto dodatku, ktorý špecifikuje:
-

Výšku a termíny čiastočných úhrad nákladov zákonných zástupcov detí vrátane
režijných nákladov,

-

Finančnú zábezpeku na vykrytie úhrady odčerpanej dotácie na stravovanie, ako
sankcia za neodhlásenie dieťaťa/žiaka zo stravy podľa prevádzkového poriadku
konkrétnej školskej jedálne

-

Vyúčtovanie finančnej zábezpeky minimálne 1 – krát za rok, alebo podľa jej
vyčerpania

-

Povinnosti odhlasovania a prihlasovania na odber stravy v školskej jedálni
stravníkom

-

Vyplatenie dotácie na stravovanie dieťaťa zákonnému zástupcovi na účet v banke,
ktorý predloží príslušné potvrdenie

Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach sa
uznieslo
na vydaní tohto Dodatku č. 1/2019 k všeobecnému záväznému nariadeniu č 11/2017 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na nákup potravín
Pôvodné znenie v§2 ods. 2 sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín takto:
1. Podľa § 140 ods.10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom materských škôl za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca, prípadne fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu (ďalej len zákonný zástupca):
a) Vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky za deti, ktoré nenavštevujú posledný ročník materskej
školy, t.z. nie sú zaradení v skupine predškolákov.
Materská škola

Desiata

Obed

olovrant

réžia

spolu

0,36

0,85

0,24

--

1,45

b) Vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky za detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej
školy, t.z. sú zaradení v skupine predškolákov. Dotácia 1,20 eur – náklady 1,45 eur.
Rozdiel 0,25 eur/1 deň
Materská škola

Desiata

Obed

olovrant

dotácia Rozdiel/doplatiť

0,36

0,85

0,24

1,20

0,25

c) Finančnú zábezpeku do 25.8 príslušného kalendárneho roka na nákup potravín
nedotovanej stravy vo výške 25,00 € za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy. V prípade, že zákonný zástupca včas neodhlási dieťa zo stravy v súlade
s prevádzkovým poriadkom školy a nezúčastní sa výchovno-vzdelávacej činnosti,
finančný rozdiel vrátanej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa bude uhradená z finančnej zábezpeky, okrem detí uvedených v bode
č.1a).
d) Ročné zúčtovanie finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne 1 – krát ročne, alebo
podľa vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom školskej jedálne.
1.1.

Podľa § 140 ods.10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie žiakom základnej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca, prípadne fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu(ďalej len zákonný zástupca) s účinnosťou od 1.9.2019:

a) Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov /obed pre žiakov/stravníkov 6-11
rokov.
Základná škola (stravníci obed
od 6 – 11 rokov)
1,15 eur

réžia

Spolu dotácia

0,05 eur

1,20 eur

V prípade žiakov ZŠ bod 2 .pism. a) zákonný zástupca neuhrádza žiaden doplatok za hlavné
jedlo, nakoľko je pokryté vo výške dotácie 1,20 eur/jedlo. Zostatkom z dotácie budú vykryté réžie
na prípravu jedla. /0,05 eur/.
b) Finančnú zábezpeku do 25.8 príslušného kalendárneho roka na nákup potravín
nedotovanej stravy vo výške 25 € za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
školy. V prípade, že zákonný zástupca včas neodhlási dieťa zo stravy súlade
s prevádzkovým poriadkom školy a nezúčastní sa výchovno-vzdelávacej činnosti,
finančný rozdiel vrátanej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa bude uhradená z finančnej zábezpeky.
c) Ročné zúčtovanie finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne 1 – krát ročne, alebo
podľa vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom školskej jedálne.
Zamestnanci školy

obed

réžia

Spolu

1,33 eur

1,28 eur

2,61 eur

Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov(zamestnanci škôl) v školskej jedálni
obce Petrovce sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa
finančného pásma kategórie stravníkov od 15 – 19 rokov 1,33 eur a uhrádzajú aj režijné
náklady na prípravu jedla vo výške 1,28 eur. Cena jedného jedla je 2,61 € a uhrádza sa
v súlade so Zákonníkom práce (55% - 1,43 eur), obce.
1.2.

Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy, alebo žiak základnej školy
na základe podania prihlášky na odber stravy podpísanú zákonným zástupcom.

1.3.

V prípade neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti a na vyučovaní je
zákonný zástupca povinný odhlásiť stravníka zo stravy vopred v súlade s prevádzkovým
poriadkom školskej jedálne. V prípade neodhlásenia zo stravy a neodobratej stravy
bude použitá finančná zábezpeka. V prípade nedostatočnej finančnej zábezpeky
nebude poskytnutá strava.

1.4.

V prípade že dieťa /žiak má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne
stravovanie, ktoré upravuje § 140 ods.5 školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), zriaďovateľ vyplatí štátnu dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom vo výške jednej stravnej jednotky v súlade s platným
finančným pásmom v minimálnej hodnote 1,20 €/žiaka zákonnému zástupcovi dieťaťa
na jeho účet v banke. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka k vyplateniu predloží
zriaďovateľovi aktuálny doklad /špecialistu na diétne stravovanie/ od lekára
a potvrdenie školskej jedálne, ktorú navštevuje, že neodoberá stravu pripravovanú
v školskej jedálni.
Záverečné ustanovenia tohto dodatku
Schválením tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2017 sa ruší: Príspevok na čiastočnú úhradu
výdavkov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovce
na nákup potravín a nahrádza sa Dodatkom č. 1 VZN č.11/2017 o výške príspevkov na

čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou. Ostatné
ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 VZN obce Petrovce č. 11/2019 bol schválený dňa 7.10.2019 na 10.
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Petrovciach uznesením č. 10/2019 a nadobúda
účinnosť dňom 24.10.2019.
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením Obecného zastupiteľstva
v Petrovciach.

Dodatok č.1 VZN 11/2017:
-

Zverejnené na internetovej adrese obce a obecných tabuliach dňa: 5.9.2019

-

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Petrovciach dňa: 7.10.2019

-

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 8.10.2019

-

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 24.10.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom : 24.10.2019
za obec: Petrovce

Ing. Ján Jenčo
starosta obce

