Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 11 odst.

4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

Návrh
Všeobecného záväzného nariadenia
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v MŠ a ZŠ na čiastočnú
úradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej
jedálni

Článok 1
Účel
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len zákonný zástupca )
navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nová Bošáca
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Obec Nová Bošáca je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou v Novej Bošáci.
3. Účelové zariadenia školského stravovania v obci Nová Bošáca sú školská jedáleň, výdajná
školská jedáleň

Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej
jedálni.

Článok 3
Účelové zariadenia školského stravovania – školská jedáleň, výdajná
školská jedáleň
1. Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenie školského
stravovania sa zriaďuje na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov.
2. Zariadenia školského stravovania sú :
a) školská jedáleň
b) výdajná školská jedáleň

Školská jedáleň – stravníkmi v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci školy a školských
zariadení so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. Tieto fyzické osoby si hradia stravné
v plnej výške.
Výdajná školská jedáleň – poskytuje služby pre deti a zamestnancov. Školská jedáleň
a výdajná školská jedáleň poskytuje na základe Prihlášky na stravovanie za čiastočnú
úhradu nákladov (ďalej len príspevok na stravovanie ) , ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma
určeného MŠ SR nasledovne :
a) stravníci (dieťa v MŠ denné) desiata, obed, olovrant
od 2 – 6 rokov
1,45 € (desiata-0,36€, obed-0,85€,olovrant-0,26€)
b) stravníci (žiaci ZŠ obed)
od 6 – 11 rokov

obed
1,15 €

c) stravníci (žiaci ZŠ obed)
od 11 – 15 rokov

obed
1,23 €

c) dospelí stravníci
od 15 - 99 rokov

obed
1,33 €

4. Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesačne do 20. dňa kalendárneho mesiaca vopred na
nasledujúci kalendárny mesiac. Príspevok sa uhrádza poštovou poukážkou alebo
bezhotovostne na účet v Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu : SK76 5600 0000 0058
5481 9004.
5. Príspevok na stravovanie uhrádza v plnej výške iba zákonný zástupca ktorého dieťa
nenavštevuje posledný ročník materskej školy.
6. Zákonný zástupca ktorého dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy a zákonný
zástupca žiaka základnej školy uhrádza iba rozdiel medzi tarifou v danom finančnom pásme
a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom a to za určených podmienok
a) dieťa alebo žiak sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a zároveň odobralo stravu
sa náklady na nákup potravín uhradia prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa.
b) dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, že sa stravník
nezúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej a základnej škole, bez ohľadu
na to či stravu odobral alebo nie. V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup
potravín podľa ods. 3 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, pokiaľ stravníka riadne
neodhlásil zo stravy.
c) zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov Školskej jedálne. Pri nesplnení
tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady na nákup potravín podľa ods. 3 a to aj
v prípade, že stravník stravu neodobral.
d) dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené
ošetrujúcim lekárom), ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že školská jedáleň
nezabezpečí diétne stravovanie a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom. Dotáciu vo výške

1,20 € vyplatí zákonnému zástupcovi a to za dni, kedy sa dieťa alebo žiak zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej a základnej škole.
e) Vyúčtovanie dotácie a nákladov za nákup potravín voči zákonnému zástupcovi podľa
bodu d.) pripraví vedúca ŠJ po skončení príslušného školského roka.
7. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce vo výške 1,- EUR na jedno hlavné jedlo.
8. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok na stravovanie v termíne podľa čl. 8 bod
4 a ani po následnom upozornení písomnou upomienkou vedúcej ŠJ žiakovi základnej školy
a dieťaťu materskej školy nebude ďalej poskytovaná strava.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1, Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší doterajšie VZN č. 16/2015 účinné od 1.1.2016
2, Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci dňa ................
uznesením č. ...............................
3, VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019
4, Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
Návrh vyvesený dňa: 28.5.2019
Lehota na pripomienkovanie: .............................
Návrh zvesený dňa: .............................................
Vyhlásené vyvesením dňa: .........................................
Zvesené dňa: ........................................

Ing.Ján Žucha
starosta obce

