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DODATOK

č. 1 k VZN č.1/2017

- o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
( „ďalej len „VZN“ )
Obecné zastupiteľstvo v obci Sološnica sa dňa 08.04.2019 uznieslo na zmene
VZN č. 1/2017

1.) Článok 4 sa mení takto :
Čl.4
Školská jedáleň

pri Základnej škole Sološnica

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie:
a) deťom MŠ a žiakom ZŠ, (§140 zák. č. 245/2008 Z. z.) za čiastočnú
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami
(odporúčané výživové dávky bez úhrady režijných nákladov na výrobu a
výdaj jedál a nápojov.
b) zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám za
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami
(odporúčané výživové dávky ) a s čiastočnou úhradou režijných nákladov
na výrobu a výdaj jedál a nápojov

2. Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ na stravníka a jedlo v čase
ich pobytu v MŠ, ZŠ alebo školskom zariadení sa určuje nasledovne :
a) stravníci navštevujúci posledný ročník MŠ, na ktorých sa vzťahuje dotácia na podporu
výchovy
k stravovacím návykom :
Desiata
Obed
Olovrant
výška dotácie
príspevok
0,32€
0,76€
0,26€
1,20 €
0,14€
b) ostatní stravníci od 2 – do 5 rokov (MŠ)
Spolu
0,26€

Desiata

Olovrant

0,32€

0,76€

1,34 €

c)stravníci od 6 – do 11 rokov ( I. stupeň ZŠ )
Spolu
X

Obed

Desiata

Obed

Olovrant

0,50€

1,16€

1,66 €

c) stravníci od 11 – do 15 rokov (II. stupeň ZŠ )
Olovrant
Spolu
1,72 €

Desiata
0,50€

d) zamestnanci škôl a ostatní stravníci
Spolu

1,22€

Desiata
X

Obed

2,62

X

Obed
X

Olovrant
2,62 €

pričom úhrada nákladov na nákup potravín je 1,33€ a režijné náklady sú
1,29€.

3 .Dotáciu na stavu dieťaťa (t.j. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa) poskytuje štát prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR. Obci Sološnica ako zriaďovateľovi poskytuje príslušnú dotáciu
na stravu ÚPSVaR v Malackách na základe žiadosti obce. Škole poskytuje dotáciu
na stravu zriaďovateľ, t.j. Obec Sološnica na základe evidencie vedúcej ŠJ –podľa
skutočne odobratých jedál.
4. Dotácia na stravu dieťaťa sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknuté
dieťa MŠ zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stavu ( primárne
obed). Dotácia na stravu dieťaťa je prioritne určená na zabezpečenie obeda. Ak
dieťa odoberie počas dňa desiatu alebo iba olovrant (bez obeda), dotácia na
stravu sa na toto dieťa nevzťahuje. Evidenciu detí MŠ –stravníkov a monitoring
stravovania detí, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu, zabezpečuje vedúca
školskej jedálne v spolupráci s materskou školou. Ak dieťa neodobralo stravu z
dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
prípadne zákonný zástupca dieťaťa pripraví diétne jedlo doma a prinesie ho
dieťaťu na konzumáciu do materskej školy, poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí
zákonnému zástupcovi dotknutého dieťaťa zriaďovateľ.

5. V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa
podmienok určených školou), v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 544/2010
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške
určeného 4. finančného pásma vrátane celej výšky dotácie.
2.) Ostatné články VZN č. 1/2018 ostávajú nezmenené.
3.) Tento dodatok nadobúda účinnosť 24.4.2019

V Sološnici, 11.4.2019
Čermáková , starostka

Anna

