Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 22/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo obce Višňové sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
V zmysle § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva obec Višňové
toto všeobecne záväzné nariadenie č. 22//2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady vo výdajnej školskej
jedálni pri ZŠ s MŠ Višňové.
Čl. 2
Predmet činnosti
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Višňové je zriadená na výdaj, konzumáciu jedál
a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. V školskej
jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.
Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti
zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov, dokončuje príslušnú technologickú úpravu
dodávaných polotovarov, jedál a nápojov; môže aj dokončovať príslušnú technologickú
úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.
V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov.
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Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami (viď príloha Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019).
Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného
pásma pre Výdajnú školskú jedáleň Višňové vo výške nákladov na potraviny1 a skutočných
režijných nákladov2 na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19
ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.
Výšku finančného príspevku uhrádza zákonný zástupca školskej jedálni do 15. dňa v mesiaci,
v ktorom dieťa alebo žiak odoberá stravu. Šek o zaplatení dáva do schránky, ktorá sa
nachádza v priestoroch školskej jedálne.
Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v 2. finančnom pásme je stanovená v tabuľke:
Materská škola

D

Obed

Ol

Spolu

Úhrada €

0,36

0,85

0,24

1,45

1,45

(stravníci od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov)

1,15

1,15

1,23

1,23

Základná škola
(stravníci od 11 – 15
rokov)

1

§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
§ 140 od. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
2

2

Čl. 4
Výška príspevku na režijné náklady
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami spolu s príspevkom na režijné náklady.
Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je určená
sumou 0,25 €.
Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo
žiaka v stanovenom termíne a čase podľa pokynov v zápisnom lístku v danom stravovacom
dni.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Višňové.
Zrušuje sa VZN č. 5/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady vo výdajnej školskej jedálni.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Višňové
dňa 13. 6. 2019, uznesenie č. 30/2019 a nadobúda účinnosť 1. 9. 2019
Vo Višňovom dňa 13. 6. 2019
JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Višňové dňa 24. 5. 2019
Návrh VZN zvesený 13. 6. 2019
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