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Názov materiálu:
VZN č.3/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu nákladov a výška príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Dvorníky.

ktorým sa ruší VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v Školskej jedálni.
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Návrh na uznesenie:

1. OZ obce Dvorníky
prerokovalo
predložený návrh VZN č. 3/2021 , ktorým sa ruší VZN č.2/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej
jedálni
2. OZ obce Dvorníky podľa § 4 § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznáša

Vypracovala:
Daniela Trnková

na VZN č.3/2021 , ktorým sa ruší VZN č.2/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni

Návrh
Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli dňa:
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:
- elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

369/1990 Zb.
22.11.2021
22.11.2021
22.11.2021
02.12.2021

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ dňa: 7.12.2021 schválené uznesením č.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnené na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňom:

1.1.2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.3/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na úhradu
nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114
ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov,
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky.
Článok 1.
Príspevok na úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni
1. Príspevok na režijné náklady
a) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov na
stravovanie vzniknutých v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sumou vo výške 0,25
eur za každý prihlásený obed počas školského roka, ktorú bude uhrádzať vždy mesiac vopred
do 27. dňa v mesiaci.
b) Za mesiace júl až august príslušného kalendárneho roka uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka, ktorý sa stravuje v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni sumu podľa
plánu letnej činnosti a otvorenosti prevádzok školského stravovania v príslušných mesiacoch.
Článok 2.

2. Príspevok na úhradu nákladov (ďalej príspevok na stravu) a podmienky úhrady v školskej
jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dvorníky
a) Obec Dvorníky určuje pre školské zariadenie a MŠ 2. pásmo podľa platných Finančných
pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s
účinnosťou od 01.09.2019 vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
b) Za program „školského mlieka“ zákonný zástupca neplatí
c) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:

• odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak nezúčastnil výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni,
• neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak nezúčastnil výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni,
• neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak zúčastnil výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni.
d) Za mesiace júl až august príslušného kalendárneho roka uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podľa
plánu letnej činnosti a otvorenosti zariadení školského stravovania v príslušných mesiacoch.
e) Príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je určený v súlade s
vyššie uvedeným v nasledujúcej výške a uhrádza sa vždy mesiac dopredu.

Článok 3.

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.
09. 2019 v 2.finančnom pásme:
Materská škola od 2 do 6 rokov
2. pásmo Desiata 0,36 €

Obed 0,85 € Olovrant 0,24 €

Spolu úhrada zákonného zástupcu: 1,45 €

Základná škola od 6 do 11 rokov
2. pásmo Obed 1,15 €

Spolu úhrada zákonného zástupcu: 1,15 €

Základná škola od 11 do 15 rokov
2. pásmo Obed 1,23€

Spolu úhrada zákonného zástupcu: 1,23€

Článok 4.
3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú
kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.
Článok 5.
4. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:


deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie
deti v poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), nakoľko na
tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale
je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus



deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným
príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený
daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
Za dieťa, ktoré má podľa zákona nárok na dotáciu platí zákonný zástupca iba výšku réžie
0,25€ za odobratý obed + rozdiel medzi výškou štátnej dotácie (1,3 €) a výškou stravného
v 2.finančnom pásme.
Článok 6.

Príspevok počas prerušenia vyučovania a zatvorenia škôl a školských zariadení na základe vyhlásenia
krízovej situácie, mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo
vypovedania vojny. V prípade prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach alebo v
prípade uzatvorenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky a na
základe rozhodnutia príslušných orgánov pri vyhlásení krízovej situácie, mimoriadnej situácie,
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny, neuhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka žiadne príspevky podľa tohto VZN odo dňa vyhlásenia prerušenia
vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských zariadení. Zaplatená alikvotná časť mesačného
príspevku za obdobie odo dňa vyhlásenia prerušenia vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských
zariadení sa započíta za obdobie, kedy sa ukončí prerušenie vyučovania alebo uzatvorenie škôl a
školských zariadení bez ohľadu na to, či počas tohto obdobia nastane prechod na nový školský rok. V
takom prípade bude zákonný zástupca informovaný najneskôr ku koncu školského roka, t.j. do 31.8.
príslušného kalendárneho roka o výške finančných prostriedkov, ktorá sa započíta na obdobie
ďalšieho školského roka, najneskôr do 30 dní od obnovenia vyučovania a prevádzky v školách a
školských zariadeniach. Škola a školské zariadenie zašle v lehote do 30 dní odo dňa začatia
nasledujúceho školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom prišlo k uzatvoreniu škôl a
školských zariadení, najneskôr do 30 dní od obnovenia vyučovania a prevádzky v školách a školských
zariadeniach nevyčerpané mesačné príspevky na bankový účet zákonným zástupcom detí a žiakov,
ktorí v ďalšom školskom roku nebudú navštevovať príslušnú školu alebo školské zariadenie.

Článok 7.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č.3/2021, ktorým sa ruší VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné náklady , bolo prerokované na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch dňa 7.12.2021 uznesením č.
Na tomto VZN č.3/2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné náklady sa uznieslo Obecného zastupiteľstva v
Dvorníkoch dňa 7.12.2021
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa ruší VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné náklady ,nadobúda účinnosť 1.1.2022

Starosta Obce
Maroš Nemeček

