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OBEC VEĽKÁ PAKA

VŠEOBECNÉ

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Veľká Paka
č. 1/2019

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených
obcou Veľká Paka
Obec Veľká Paka v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia § 140 ods. 9 a 10
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
Čl.1
Základné ustanovenia
1) Obec Veľká Paka je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – Školskej jedálne pri
Materskej škole Veľká Paka (ďalej len „školská jedáleň“).
2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie dospelým fyzickým osobám (zamestnancom Obce
Veľká Paka a iným fyzickým osobám) a deťom materskej školy, žiakom základnej školy za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca týchto stravníkov, resp. dospelá
fyzická osoba, vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok“.
3) Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku dospelej osoby a príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa resp. žiaka (ďalej len „stravníci“) a určiť podmienky platenia tohto príspevku.
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Čl. 2
Výška príspevkov
1) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelá fyzická osoba uhrádza príspevok podľa vekových
kategórií stravníkov v súlad s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva, vedy
a výskumu a športu Slovenskej republiky.
2) Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Obec Veľká Paka určuje výšku príspevku podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desiata
Obed
Olovrant
Stravné spolu
Dotácia podľa zákona
č.544/2010
Stravné bez dotácií

MŠ/2-5 rok./ MŠ posledný
ročník
0,36 €
0,36 €
0,85 €
0,85 €
0,24 €
0,24 €
1,45 €
1,45 €

ZŠ

Zamestnanec

Iná FO

1,15 €

1,33 €

1,33

1,15 €

1,33 €

1,33

0

1,20 €

1,20 €

0

1,45 €

0,25 €

0

1,33 €

1,33

1,45 €

0,25 €

1,33 €
0,31 €

1,33

Réžia
Stravné + réžia spolu

9. SF
10. Príspevok 55% k str.

0,86 €
11. Stravné + réžia spolu
/uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa/
1,45 €

0,25 €

0

0,16 €

1,33

3) Zamestnanci, iné fyzické osoby a cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov aj režijné
náklady, ktorých výšku na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne určí
zriaďovateľ vnútorným predpisom.
4) Úhrada pre zamestnancov Obce Veľká Paka sa realizuje v zmysle ustanovení platného
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Čl. 3
Podmienky platenia príspevku
1) Výška príspevku stravníka za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa postupuje
nasledovne: počet prihlásených dní na stravu x sadzba príspevku.
2) Príspevok neuhradí zákonný zástupca za dieťa alebo žiaka, ktorý spĺňa podmienky uvedené
v § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) a zriaďovateľovi
školskej jedálne bola v zmysle citovaného zákona poskytnutá dotácia.
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3) Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie
v zmysle § 4 zákona o dotáciách a tiež §140 ods. 5 školského zákona:
a) zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania formulára
„Zápisný lístok stravníka“, kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených
pravidiel,
b) v prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených školskou jedálňou (školou, materskou školou), v súlade s ustanovením § 4
zákona o dotáciách, je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 2.
finančného pásma vrátane celej výšky dotácie za každý neodhlásený deň. ( riadok č. 4
tabuľky uvedenej v Čl. 2 ods. 2 tohto VZN. V prvý odhlásený deň, si môže stravu
prevziať v školskej jedálni do vlastného obedára.
c) deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školského zariadenia, v prípade
splnenia podmienok, (podľa potvrdenia odborného lekára o druhu požadovanej diéty)
vyplatí zriaďovateľ školského zariadenia zákonnému zástupcovi dotáciu na stravu
v súlade so zákonom o dotáciách na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po
ukončení kalendárneho štvrťroka z dôvodu, že školské zariadenie nemá vytvorené
podmienky pre výrobu jedál a poskytovanie určených diét v zmysle § 140 ods. 5
školského zákona.
4) Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových
dávok.
5) Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j.: zamestnanca školy a školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Paka ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je zhodná
s normou stravníka vo veku 15 – 19 rokov. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných
normách.
6) V zmysle § 140 a § 141 školského zákona prispieva dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín a réžie:
a) pre zamestnancov Obce Veľká Paka je cena obedu bez réžie stanovená na 1,33 EUR, s réžiou
na 1,33 EUR,
b) zamestnanec prispeje na obed sumou 0,16 EUR, zvyšnú časť tvoria príspevky zamestnávateľa
(min 55 % príspevok zamestnávateľa, príspevok zamestnávateľa sociálny fond),
c) iný cudzí stravník 1,33 EUR / obed.

Čl. 5
Úhrada príspevkov
1) Príspevok na stravné je zákonný zástupca, stravník (zamestnanec, iná fyzická osoba) povinný
uhradiť obci bezhotovostne, prevodom na účet alebo poštovou poukážkou, a to do 15. dňa v
kalendárnom mesiaci.
2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je nutné nahlásiť do 14:00 hodiny predošlého dňa u vedúcej
školskej jedálne telefonicky na číslo 031/5586741. V prípade neodhlásenia zo stravy sa
postupuje podľa Čl. 3 ods. 3 tohto VZN.
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3) Včas a riadne nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom kalendárnom
mesiaci.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Veľká Paka dňa 27.06.2019,
uznesením č. 33/2019.
2) Zmeny a doplnky tohto VZN je možné robiť výlučne písomnou formou, pričom tieto
podliehajú schváleniu zo strany obecného zastupiteľstva.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2008 zo dňa 10.10.2008 v znení
dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2009 a dodatku č. 2 zo dňa 14.12.2012.

Vo Veľkej Pake dňa 28.06.2019.

Ivan Seňan v.r.
starosta obce
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