DODATOK č. 3/2019
K VZN č. 26/2010 V ZNENÍ DODATKU č. 1/2011
A DODATKU č. 2/2017
o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade
nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Dodatkom č. 3/2019 k VZN č. 26/2010 v znení
Dodatku č. 1/2011 k VZN a Dodatku č. 2/2017 k VZN
sa VZN č. 26/2010 mení a dopĺňa nasledovne a znie:
Čl. III
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorú uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa, žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
takto:
Materská škola od 2 – 6 rokov, 2. finančné pásmo: desiata 0,36 €, obed 0,85 €,
olovrant 0,24 € spolu 1,45 €
a) Materská škola – deti vo veku 2-5 rokov: výška príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa 1,45 €
b) Materská škola – deti vo veku 5-6 rokov – predškoláci: výška dotácie na stravu
1,20 € doplatok zákonný zástupca dieťaťa 0,25 €.
c) Materská škola – ak dieťa je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima: výška dotácie na
stravu 1,20 € doplatok zákonný zástupca dieťaťa 0,25 €.
Základná škola od 6 – 11rokov, 2. finančné pásmo: obed 1,15 € spolu 1,15 €
d) Základná škola – výška dotácie na stravu 1,20 € doplatok zákonný zástupca
dieťaťa 0 €. Z dotácie 0,05 € - réžia.
e) Základná škola – ak dieťa je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima: výška dotácie na
stravu 1,20 € doplatok zákonný zástupca dieťaťa 0 €. Z dotácie 0,05 € - réžia.
Príspevok sa uhrádza vopred do 15 kalendárneho dňa v mesiaci vedúcej školskej
jedálne pri MŠ v Kojaticiach.

2. Na základe legislatívnych zmien a novely zákona na podporu stravovacích návykov
dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) podľa zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách
a zmeny finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 vydané Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR sa poskytuje dotácia na stravu vo výške 1,20 € za každý
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo vyučovania
a odobralo stravu. Jedná sa o žiakov základnej školy, deti v poslednom ročníku
materskej školy (predškoláci) a ak je dieťa, žiak z domácnosti, sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima.
Rozdiel medzi výškou dotácie na stravu a výškou finančného pásma uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa, žiaka.
Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka môže odhlásiť svoje dieťa, žiaka zo stravy deň
vopred do 14.00 hod.
V prípade neodhlásenia alebo neodobratia stravy uhrádza zákonný zástupca dieťaťa,
žiaka úhradu nákladov za stravu v plnej výške.
Ak sa dieťa, žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu alebo vyučovania
a odoberie stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka úhradu nákladov za stravu
v plnej výške.
Za neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada nevracia.
3. Za deti v materskej škole vo veku od 2-5 rokov, ktorým nepatrí dotácia na stravu,
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa.
Zákonný zástupca dieťaťa môže odhlásiť svoje dieťa, žiaka zo stravy deň vopred do
14.00 hod.
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neodhlási svoje dieťa zo stravy deň pred
odobraním stravy do 14.00 hod. je povinný odobrať stravu.
Za neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada nevracia.
4. Dospelým stravníkom (zamestnancom školy, školského zariadenia, obce) sa aplikuje
úhrada za stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov na
výrobu a výdaj jedného jedla podľa zvoleného finančného pásma podľa vekovej
kategórie stravníkov od 15-18/19 ročných, t. j. 2 finančné pásmo a s akceptovaním
úpravy podľa Zákonníka práce.
Hodnota obedu sa stanovuje vo výške 2,95 €, pričom dospelý stravník, ktorý je
zamestnancom obce prispieva sumou:
1,33 € - príspevok zamestnanca
1,62 € - príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty obeda
5. Dospelým stravníkom, ktorými sú iné fyzické osoby / stravníci, príspevok na nákup
potravín na prípravu jedál a nápojov a režijných nákladov na výrobu a výdaj jedla sa
stanovuje podľa Čl. III, ods. 4 tohto Dodatku VZN, t. j. hodnota obeda sa stanovuje vo
výške 2,95 € pričom dospelý stravník uhrádza obed v plnej výške nasledovne:
1,33 € - nákup potravín
1,62 € - režijné náklady na prípravu a výdaj jedla
Ostatné body VZN č. 26/2010 v znení Dodatku č. 1/2011 k VZN a Dodatku č. 2/2017
k VZN zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2019
uznesením číslo 25/08/2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
Návrh Dodatku č. 3/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Kojatice dňa: 10.07.2019
Schválený dodatok vyvesený na úradnej tabuli dňa: 02.09.2019.

Anton Aštary
starosta obce

