1. ZMENA
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2017, o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú ú h r a d u nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Želiezovce
v

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Želiezovce č. 6/2017. o určení výšky príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce sa mení a d o p ĺ ň a §5 nasledovne:

§5

Výška príspevku na čiastočnú ú h r a d u nákladov v školskej jedálni a vo v ý d a j n e j školskej
j e d á l n í v zriad^ovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce.
(1) Zákonný zástupca (ZZ) dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok vo výške nákladov na
nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásem.
Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
(2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v troch pásmach.
(3) Mesto Želiezovce ako zriaďovateľ školských jedální a výdajnej školskej jedálni určuje
výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni
nasledovne:

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo - 3. fin.
pásmo

Dotácia na
podporu dieťaťa k stravovacím návykom

desiata

obed

olovrant

0,38

0,90

0,26

0,38

0,90

0,26

Platba
ZZ za
jeden
deň

Príspevok na režijné náklady za
stravníka/mesačne

MŠ denné (stravníci
od 2-5 rokov)

1,54

2,00

1,20

0,34

2,00

1,20

0,53*
0,01

5,00

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

ZŠ stravníci od 6 do
11 rokov

0,52 *

1,21

0,66*

ZŠ stravníci od 11 do
15 rokov

0,56*

1,30

1,20

0,10

5,00

1,41

5,00

Dospelí (stravníci od
15-19 rokov)

1,41

* v prípade ak ZŠ poskytuje desiatu

(4) Školská jedáleň môže poskytovať stravovanie stravníkom iného zriaďovateľa, pričom
tento zriaďovateľ prispieva na prevádzkové náklady. To znamená prípravu obeda
výškou réžie, ktorú určí riaditeľ školy na základe vzorca uvedeného v ods.6.
(5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške:
a) V ŠJ pri základných školách
Dospelí
(stravníci od 15-18/19 rokov)

obed

b) V ŠJ pri materských školách
Dospelí
(stravníci od 15 -18/19 rokov)

obed

:

1,41 C
+ réžia

1,41 €
+ réžia

Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnancov škôl a školských
zariadení) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných v príslušnom
finančnom pásme a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, právnych predpisov
mesta Želiezovce a príslušnou kolektívnou zmluvou.
(6) Výšku réžie určuje riaditeľ školy - štatutár, ktorej súčasťou j e školská jedáleň, na
základe údajov od vedúcej školskej jedálne, pričom sčíta hrubú mzdu zamestnancov
školskej jedálne za kalendárny rok, poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
a fondu zamestnanosti a prevádzkové náklady. Následne získaný súčet vydelí počtom
vydaných jedál a pokrmov za kalendárny rok, výsledné číslo sa zaokrúhli matematicky
na dve desatinné miesta. Určenú výšku réžie s prepočtom predloží zriaďovateľovi.
(7) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 a ods. 5 sa uhrádza mesačne vopred
spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého
dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu
deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
(8) Podľa zákona 544/2010 Z.z. o štátnych dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o zmene
a doplnení niektorých zákonov j e schválená dotácia na stravu vo výške 1,20 € najeden
obed pre žiaka, ktorý sa zúčastnil na vyučovaní. Dotácia na stravu sa podľa tohto zákona
vzťahuje na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy a dieťa navštevujúce
základnú školu.
(9) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný a zodpovedný za odhlasovanie z obeda, ak sa
dieťa nezúčastní vyučovacích hodín. Odhlasovanie, prípadne prihlasovanie na stravuje
deň vopred do 14:00 hod.
(10) Rodič má právo v čase vydávania obedov na odber obeda do svojho obedára pri
neodhlášení z dôvodu choroby iba v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škole, ostatné dni
je povinný dieťa odhlásiť.
(11) V prípade neodhlásenia zo stravy, zákonný zástupca dieťaťa j e povinný zaplatiť aj
sumu štátnej dotácie za neodhlášené obedy, ktoré boli navarené.

(12) Dieťaťu (stravníkovi), ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie
potvrdené lekárom - špecialistom, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že materská alebo
základná škola nezabezpečí diétne stravovanie a toto dieťa (stravník) sa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti, patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa. Dotáciu vo výške 1,20 € vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi,
a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.
(13) Školy a školské zariadenia si vnútornými predpismi (interný predpis, štatút školskej
jedálne, prihláška a pod.) bližšie špecifikujú podmienky poskytovania stravy, ktoré je
povinný zákonný zástupca dodržiavať.
(14) Ak zákonný zástupca žiaka, stravníka, alebo plnoletý žiak, stravník, písomne požiada
riaditeľa základnej školy o zníženie, alebo odpustenie príspevku na režijné náklady za
stravníka a predloží doklad o tom, že j e poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
riaditeľ školy rozhodnúť o znížení, alebo odpustení režijného príspevku.

Schválená: Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 77/2019 zo dňa 27. júna 2019
Vyvesené:
1 U "07- 2019
Nadobúda účinnosť: 01. septembra 2019
^

Ing. O n d r e j J u h á s z
primátor mesta

