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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ozorovciach sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11
ods.4 písm. g) zákona č.369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
ustanovenia § 28, 140 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnú úhradu
nákladov v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce.
Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
2.1 Obec Veľké Ozorovce, ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole mesačne sumou 5,00 €. Výšku príspevku treba zaplatiť
riaditeľke /resp. poverenej učiteľke/ v materskej škole .
2.2 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2.3

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
príspevku určeného v ods. 1.
Článok 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a
podmienky úhrady v školskej jedálni

3.1

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Materská škola desiata
1.finančné
pásmo

obed

olovrant

spolu

stravníci od 2-6 0,34 €
rokov

0,80 €

0,23 €

1,37 €
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3.2 Obec Veľké Ozorovce, ako zriaďovateľ školskej jedálni určuje výšku finančného príspevku
na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške
nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR s účinnosťou od 1.9.2019 v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pre dospelého stravníka (zamestnanca) sa zabezpečuje strava podľa
vekovej kategórie stravníkov od 15 do 19 rokov.
3.3

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v súlade s § 4
ods. 3 zákona č.544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny SR. Úhrada príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi znižuje o dotáciu
poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje 0,17 eur, pre dieťa
v poslednom ročníku materskej školy, ako aj dieťa , okrem posledného ročníka materskej
školy, ktoré žije v v domácností, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima.

3.4 Príspevok za stravovanie predstavuje súčet príspevku vo výške nákladov na nákup potravín
(1.finančné pásmo) a príspevku na režijné náklady. Úhrada príspevku za stravovanie sa
zákonnému zástupcovi dieťaťa, pre ktoré sa poskytuje dotácia ( 1,20.- eur ) podľa
osobitného predpisu.
3.5 Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku za stravné mesačne
vopred do 15-tého v mesiaci vopred do pokladne školskej jedálne v Materskej škole vo
Veľkých Ozorovciach, na nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník
povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 15.9. na dva mesiace za september a
október naraz. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom
mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom alebo dospelým
stravníkom.
3.6 V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre všetky deti , u ktorých podľa
posúdenia - odborného lekára - špecialistu (gastroenterológa, diabetológia, imunológa
a pod.) zdravotný stav (bezlepková, diabetická a šetriaca diéta) vyžaduje osobitné
stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade nezabezpečenia diétneho
jedla pre vyššie uvedené deti bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa vyplatená jeho zákonnému zástupcovi zariadením školského stravovania
v zmysle jeho interného predpisu.
3.7

Obec Veľké Ozorovce, ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje dennú finančnú výšku
príspevku za stravovanie v školskej jedálni v 1. finančnom pásme nasledovne:
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Materská škola

Príspevok vo
Príspevok na
výške nákladov na
režijné
nákup potravín
náklady

stravníci (od 2 do 6
rokov – okrem
predškolákov
stravníci (posledný
ročník MŠpredškolák)
stravníci(hmotná
núdza, alebo
životné minimum,
okrem
predškolákov)
stravníci(diétne
stravovanie, hmotná
núdza alebo životné
minimum,
predškolák)

3.8

Príspevok na
stravovanie
z poskytnutej
dotácie

Úhrada
príspevku na
stravovanie

1,37 €

0

0

1,37 €

1,37 €

0

1,20 €

0,17 €

1,37 €

0

1,20 €

0,17 €

1,64 €

0

1,20 €

0,44 €

Plnú výšku príspevku za stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za neodobratú a
včas neodhlásenú stravu v danom stravovacom dni, ak ho neodhlásil v súlade s
podmienkami interného predpisu materskej školy, t. j. do 08.00 hod. v danom stravovacom
dni.

3.9 Hodnota jedného stravného jedla pre zamestnanca Materskej školy podľa zvoleného 1.
finančného pásma činí 1,26.-eur, vo výške celkových nákladov na potraviny a na výrobu
jedného jedla, s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce a príspevkom vo
výške 0,21 eur zo sociálneho fondu.
Dospelí stravníci

Obed

od 15 do 19 rokov

1,26 €

Príspevok zo
sociálneho fondu
0,21 €

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
4.1
4.2
4.3

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkých Ozorovciach dňa 27.08.2019, uznesením č.27/2019
Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť 15. dňom.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov materskej školy , ktorej zriaďovateľom je obec Veľké Ozorovce, zo dňa 13.03.
2013, schválené uznesením č.111/2013

Vo Veľkých Ozorovciach dňa 27.08. 2019
Alena Kováčov v.r
starostka obce
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