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01.09.2019

Obec Chtelnica na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 140 ods.10 zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon),
ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN určuje výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej a materskej školy na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, výšku
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec
Chtelnica.
Čl. 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského
stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica, poskytuje stravovanie žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky.
2) Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
3) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín. Finančné pásma sú stanovené MŠVVaŠ SR.
4) Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave môže školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica poskytovať
stravu deťom, žiakom, zamestnancom školy a školských zariadení.
5) Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových
dávok. Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica je zhodná s normou vekovej kategórie stravníkov
15-18/19 ročných. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
6) V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. § 140 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané dávky nasledovne:
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Ukazovateľ

Náklady na nákup
Dotácia na
potravín na 1 jedlo podporu
Platba
2. finančné pásmo
Náklady na dieťaťa k zákonného
nákup
stravovacím zástupcu za
Desiata Obed Olovrant potravín
návykom
1 deň

MŠ denná (stravník - dieťa
MŠ)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,00

1,45

MŠ denná (stravník - dieťa
MŠ, rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky)

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

0,25

ZŠ (stravník - žiak I. stupňa)

-

1,15 -

1,15

1,20

0,00

ZŠ (stravník - žiak II. stupňa) -

1,23 -

1,23

1,20

0,03

Zamestnanci

1,33

1,33

0,00

1,33

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.
Čl. 3
Školská jedáleň základnej školy
1) Príspevky na stravovanie v ŠJ ZŠ
a) Školská jedáleň poskytuje obedy na základe Prihlášky na stravovanie deťom a žiakom v 2.
finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.
b) V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§ 4 ods. 6) sa
poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
c) Dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, že sa stravník nezúčastnil
výchovnovzdelávacej činnosti v základnej škole bez ohľadu na to, či stravu odobral alebo
nie. V takýchto prípadoch uhrádza náklady na nákup potravín v plnej výške zákonný
zástupca dieťaťa/stravníka, pokiaľ stravníka riadne neodhlásil zo stravy.
2) Spôsob úhrady príspevku na stravovanie v ŠJ ZŠ
a) Zákonný zástupca uhrádza finančný rozdiel nákladov medzi finančným pásmom a výškou
štátnej dotácie na nákup potravín,
b) Jednorazová zábezpeka na poplatky vo výške 20 € sa uhrádza internetbankingom alebo
poštovou poukážkou do 10 kalendárnych dní od nástupu na stravovanie a bude zúčtovaná
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po ukončení školského roka. Zábezpeka bude evidovaná na konte stravníka a bude z nej
sťahovaná čiastka vo výške stravnej jednotky za neodhlásené a neodobraté obedy a rozdiel
nákladov medzi finančným pásmom a výškou štátnej dotácie na nákup potravín.
c) Výška zábezpeky nesmie klesnúť pod 5 €. Ak zostatok zábezpeky klesne pod 5 €, je zákonný zástupca povinný do 10 dní navýšiť zábezpeku na sumu minimálne 20 €.
d) Stravníkom, ktorí budú pokračovať v stravovaní v ďalšom školskom roku bude zostatok
zábezpeky prenesený na použitie v nasledujúcom roku
e) Stravníkom, ktorí stravovanie ukončia, bude zostatok zábezpeky vrátený na účet.
3) Spôsob úhrady réžie v ŠJ ZŠ
Zákonný zástupca je okrem čiastkovej úhrady nákladov na nákup potravín podľa určenej výšky
povinný prispievať na režijné náklady vo výške 2 € paušálne, ak odoberie aspoň jedno jedlo
v danom mesiaci. Zákonný zástupca vykoná platbu vždy s uvedením mena a variabilného symbolu,
ktorý mu ŠJ ZŠ pridelí.
Réžia sa uhrádza v 2 termínoch splatnosti:
a) September - december do 10.10. v sume 8 €
b) Január - jún

do 10.02. v sume 12 €

4) Odhlásenie zo stravy
a) Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka zo stravy v súlade s vyhláškou č. 330/2009 Z.z. a v súlade s
prevádzkovým poriadkom ŠJ ZŠ s MŠ Chtelnica a to do 14.00 hod predchádzajúceho dňa.
Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady na nákup potravín podľa
ods. 1 a to v prípade, že stravu stravník neodobral.
b) Na prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy využíva školská jedáleň elektronický systém.
Zaevidovaní stravníci sú automaticky prihlásení na stravovanie pri otvorení nového
mesiaca. Odhlasovanie je systémom umožnené do 14.00 h dňa predchádzajúceho
stravovaciemu dňu. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do
obedára v čase od 11:30 hod. 13:30 hod., ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku
príspevku na stravovanie za jedlo. Stravné sa odpočíta zo zálohovej platby. Za neodobratú,
alebo včas neodhlásenú stravu, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
4) Iný stravníci
Zamestnanci základnej školy a zriaďovateľa základnej školy uhrádzajú náklady vo výške nákladov
na nákup potravín do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci mesiac a to
bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet školskej jedálne Základnej školy s
materskou školou.
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Čl. 4
Školská jedáleň materskej školy
1) Príspevky na stravovanie v ŠJ MŠ
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, má dieťa nárok na dotáciu
na stravu vo výške 1,20 € iba v prípade, ak ide dieťa predškolského veku a zúčastní sa výchovnovzdelávacieho procesu v MŠ a odobralo stravu. Rozdiel medzi finančným pásmom a výškou dotácie, bude zákonnému zástupcovi účtovaný podľa aktuálneho zaradenia do finančného pásma.
2) Spôsob úhrady príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v aktuálnom
mesiaci, formou internetbankingu alebo poštovou poukážkou. V prípade, ak nebude strava
uhradená v termíne splatnosti, môže byť stravník zo stravovania vylúčený. Zákonný zástupca
vykoná platbu vždy s uvedením mena a variabilného symbolu, ktorý mu ŠJ MŠ pridelí.
3) Réžia v ŠJ MŠ
Zákonný zástupca okrem čiastkovej úhrady nákladov na nákup potravín prispieva na režijné
náklady vo výške 2 € paušálne, ak odoberie aspoň jedno jedlo v danom mesiaci. Zákonný zástupca
vykoná platbu vždy s uvedením mena a variabilného symbolu, ktorý mu ŠJ MŠ pridelí.
Réžia sa uhrádza v 2 termínoch splatnosti:
a) September - december do 10.10. v sume 8 €
b) Január - jún

do 10.02. v sume 12 €

4) Odhlásenie zo stravy
Prihlásiť sa na stravovanie, alebo odhlásiť sa zo stravovania, je potrebné najneskôr do 14:00 hod.
v predchádzajúci pracovný deň, vo výnimočnej situácii do 7:00 hod. ráno. V prvý deň choroby
dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 – 12:00 hod., ale
v takomto prípade, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Za neodobratú,
alebo včas neodhlásenú stravu, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

5

Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Z kapacitných dôvodov školská jedáleň základnej a materskej školy neposkytujú diétne
stravovanie. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené
odborným lekárom), a toto dieťa sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti, patrí dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu vo výške 1,20 € vyplatí zriaďovateľ
zákonnému zástupcovi prostredníctvom školského zariadenia na základe písomnej žiadosti a to
za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej alebo základnej
škole.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Chtelnici
dňa .............. uznesením OZ č. ....................
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce
Chtelnica.

Ing. Ján Horváth, v.r.
starosta obce
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