VZN Mesta Svit č. 4/2021
platnosť: od 27.08.2021
účinnosť: od 11.09.2021

Ruší predpis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Svit
č. 4/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9, 10 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)

Článok 1
§1
Všeobecné ustanovenia
Toto VZN určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, výšku príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit.
Článok 2
§2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
1. Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit poskytujú stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
2. Finančné pásma stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určujú
náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
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3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je
určený za každý stravovací deň nasledovne:
Dotácia na
podporu
k stravovací
m návykom

Úhrada
zákonného
zástupcu /
dospelého
stravníka

Olovrant

Stravník MŠ
Stravník MŠ, ktorému sú
poskytované dotácie na podporu
stravovania
Stravník ZŠ – I. stupeň
Stravník ZŠ – I. stupeň s desiatou
Stravník ZŠ – I. stupeň, ktorému sú
poskytované dotácie na podporu
stravovania
Stravník ZŠ – I. stupeň s desiatou,
ktorému sú poskytované dotácie na
podporu stravovania
Stravník ZŠ – II. stupeň
Stravník ZŠ – II. stupeň, ktorému sú
poskytované dotácie na podporu
stravovania
Stravník ZŠ – II. stupeň s desiatou,
ktorému sú poskytované dotácie na
podporu stravovania
Dospelí stravníci

Nákup
potravín / €

Obed

I. finančné pásmo

Desiata

Skupina stravníkov

0,34
0,34

0,80
0,80

0,23
0,26

1,37
1,37

0,1,30

1,37
0,07

0,46
-

1,08
1,08
1,08

-

1,08
1,54
1,08

0,0,1,30

1,08
1,54
0,-

0,46

1,08

-

1,54

1,30

0,24

-

1,16
1,16

-

1,16
1,16

0,1,30

1,16
0,-

0,50

1,16

-

1,66

1,30

0,36

-

1,26

-

1,26

0,-

1,26 + 1,18
režijné
náklady

4. Dospelí a cudzí stravníci môžu poberať stravu po splnení podmienok uvedených vo vnútornom predpise
školy.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 € za každý deň, v
ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a odobralo stravu, pričom za vyučovanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie.
6. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravy
nezabezpečuje, Mesto Svit prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti vyplatí dotáciu rodičovi dieťaťa/ žiaka alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu.
7. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa/ žiak na základe podania záväznej prihlášky, rozhodnutia
riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a uhradenej mesačnej platby za stravnú jednotku v súlade
s platným finančným pásmom, uhradení zálohy a dospelý po splnení podmienok uvedených vo vnútornom
predpise školy.
8. Hodnota jedla pre cudzích a dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančných prostriedkov na nákup potravín
podľa príslušného finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.
§3
Výška príspevku na režijné náklady
1. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni v školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit paušálne finančnou čiastkou 2,00 € na jedného stravníka mesačne.
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2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa/ žiaka, ktorému v sledovanom mesiaci
nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.
§4
Podmienky úhrady
1. Platby za stravné je potrebné uhrádzať v súlade s vnútorným predpisom školy.
2. Ak sa dieťa/ žiak prihlási na stravu počas školského roka, prináleží mu strava po podaní záväznej prihlášky,
rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a preukázaní uhradenej platby za stravnú
jednotku v súlade s platným finančným pásmom a režijných nákladov. Nárok na štátnu účelovú dotáciu na
stravu vzniká stravníkovi po schválení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a úhrade platby.
3. V prípade neodhláseného obeda bude obed uhradený v plnej výške platbou zákonného zástupcu.
4. Bližšie podmienky a spôsob úhrady výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady, výšky platby a podmienky poskytovania dotácií na podporu k stravovacím návykom dieťaťa
v školskej jedálni v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit určí riaditeľ' školy vo vnútornom
predpise a zverejní ho obvyklým spôsobom.
Článok 3
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svit 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2. Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 02.08.2021.
3. Na tomto VZN sa Mestské zastupiteľstvo mesta Svit uznieslo na svojom zasadnutí dňa 26.08.2021
uznesením č. 130/2021.
§6
Účinnosť
Toto VZN nadobudlo účinnosť 11. septembrom 2021.
Vo Svite dňa 27.08.2021

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit

Doložky :
1. Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli mesta:
dňa : 02.08.2021

-v.r.podpis: ......................................

pečiatka
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2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli mesta :
dňa : 27.08.2021

-v.r.podpis: ......................................

pečiatka

3. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :
dňa : 13.09.2021

-v.r.podpis: ......................................

pečiatka

4. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť
dňa : 11.09.2021

-v.r.podpis: ......................................

pečiatka
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