VZN vyvesené na úradnej tabuli
v Obci Trstín dňa 30.6.2021
zvesené dňa 16.7.2021
Obecné zastupiteľstvo v Trstíne na základe ustanovenia § 6 zákona SNR 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 pre územie Obce Trstín toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 87/2021

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné
náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Trstín

1

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Trstín, určuje
všeobecne záväzným nariadením.
2) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského stravovania je
príjmom rozpočtu obce.

Článok 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 Trstín, poskytuje stravovanie deťom a 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) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ vo výške nákladov, na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, je určený za
každý stravovací deň nasledovne:
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Článok 3
Všeobecné podmienky úhrad v školských jedálňach
Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
- dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy,
- dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy rozdiel medzi dotáciou a finančným
pásmom,
- za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka
najneskôr do 13:45 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni ZŠ
v danom stravovacom dni, v MŠ vo výnimočnom prípade do 7:00 hod. sa dotácia neposkytuje.

Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného
pásma 1 a skutočnú výšku režijných nákladov.
Obec Trstín ako zriaďovateľ ŠJ Trstín, môže rozhodnúť o zrušení alebo odpustení príspevku v
prípadoch stanovených zákonom.2 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.
Článok 4

Školská jedáleň materskej školy
1) Príspevky na stravovanie v ŠJ MŠ
a) Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, v rozsahu určenom §4 ods.3

písmeno a) b) c) má dieťa nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 € .
- dotácia sa poskytne, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo
stravu.
b) Rozdiel medzi finančným pásmom a výškou dotácie bude zákonnému zástupcovi účtovaný
podľa aktuálneho zaradenia do finančného pásma.
c) Jednorazová platba za stravu vo výške 20 € sa uhrádza do 10 kalendárnych dní od nástupu na
stravovanie a bude zúčtovaná po ukončení školského roka.
2) Spôsob úhrady stravného v ŠJ MŠ
 Bez dotácie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca (za september a október do 25.9.), formou trvalého príkazu alebo internetbankingom. 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.
 S dotáciou:
Rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma sa uhrádza do 10 kalendárnych dní od nástupu na
stravovanie.
3) Réžia v ŠJ MŠ
Zákonný zástupca okrem čiastkovej úhrady nákladov na nákup potravín prispieva na režijné náklady vo
výške 5 € 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 na účet vedený vo VÚB číslo: SK73 0200 0000 0017 8473 9851 a uhrádza sa v 2
termínoch splatnosti:
 S dotáciou:
a) September - december do 10.09. v sume 4 mesiace x 5€ = 20€
b) Január - jún
do 10.01. v sume 6 mesiacov x 5€ = 30€
 Bez dotácie:
Do 25 dňa predchádzajúceho mesiaca (za september a október do 25.9.)
4) Odhlásenie zo stravy
Prihlásiť sa na stravovanie, alebo odhlásiť sa zo stravovania, je potrebné najneskôr do 16:30 hod. v
predchádzajúci pracovný deň, vo výnimočnej situácii do 7:00 hod. ráno. V prvý deň choroby dieťaťa je možné
neodhlásenú stravu odobrať do jednorazového obedára v čase od 11:30 – 12:00 hod. Za neodobratú, alebo
včas neodhlásenú stravu, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Článok 5
Školská jedáleň základnej školy
1) Príspevky na stravovanie v ŠJ ZŠ
a) Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, v rozsahu určenom §4 ods.3

písmeno a) b) c) má dieťa nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 €.
- dotácia sa poskytne, ak sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.
1 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
2 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

b) Rozdiel medzi finančným pásmom a výškou dotácie bude zákonnému zástupcovi účtovaný
podľa aktuálneho zaradenia do finančného pásma.
c) Jednorazová platba za stravu vo výške 20 € sa uhrádza do 10 kalendárnych dní od nástupu na
stravovanie a bude zúčtovaná po ukončení školského roka.
2) Spôsob úhrady stravného v ŠJ ZŠ
 Bez dotácie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca
(za september a október do 25.9.), formou trvalého príkazu alebo internetbankingom. 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 ZŠ pridelí.
 S dotáciou:
Rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma sa uhrádza do 10 kalendárnych dní od nástupu na
stravovanie.
3) Spôsob úhrady réžie v ŠJ ZŠ
Zákonný zástupca je okrem čiastkovej úhrady nákladov na nákup potravín podľa určenej výšky
prispievať na režijné náklady vo výške 5 € 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 na účet vedený vo VÚB číslo: SK73 0200 0000 0017 8473 9851 a uhrádza sa v 2
termínoch splatnosti:
 S dotáciou:
a) September - december do 10.09. v sume 4 mesiace x 5€ = 20€
b) Január – jún
do 10.01. v sume 6 mesiacov x 5€ = 30€
 Bez dotácie:
Do 25 dňa predchádzajúceho mesiaca(za september a október do 25.9.)
4) Odhlásenie zo stravy
Prihlásiť sa na stravovanie, alebo odhlásiť sa zo stravovania, je potrebné najneskôr do 13:45 hod. v
predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov HACCP a
pod. nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazového obedára
v čase od 11:15– 11:30 hod. a od 13:00 - 13:15 hod. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu, sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Evidencia odberu stravy je na základe čipu, odhlasovanie cez portál
eskoly.sk.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo OZ Obce Trstín dňa 29.6.2021 uznesením OZ č. 30
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2021
3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 82/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trstín.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Trstín.

Ing. Peter Hlávek
starosta obce v.r.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli
v Obci Trstín dňa 10.6.2021
Zvesený dňa: 28.6.2021

