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Dodatok č.1 k VZN č.2/2018
o výške príspevku v školstve

S účinnosťou od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka
poskytovania dotácie na stravovanie.

Článok 1. §5 pôvodného všeobecného nariadenia č.2 /2018 sa mení
nasledovne :

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov, v súlade s 3.finančným pásmom, kde sa pôvodné pásma celkom zmenili za nové
s účinnosťou od 01.09.2019 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Po schválení nového finančného pásma sa určuje doplatok na výšku mesačného príspevku
na úhradu nákladov spojených so stravovaním. Keďže dotácia sa poskytuje v sume 1,2 € na
žiaka a finančné pásmo ktoré sa využíva v zariadení školského stravovania je vyššie, žiak musí
doplatiť rozdiel. ( uvedené v tabuľke )

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:
1. Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň,
v ktorom sa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v MŠ a odobralo obed a iné jedlá (
desiata, olovrant ). Ak dieťa odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu.
2. Na dieťa v MŠ, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
3. Na žiaka navštevujúceho základnú školu od 1.9.2019 za každý stravovací deň,
v ktorom sa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed. Žiak musí byť
prihlásený na stravu (Rozhodnutie o prijatí do ZŠS )
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa neposkytuje :

1. Dieťaťu / žiakovi, ktorý sa nezúčastnil výchovno – vzdelávacieho procesu
a nevyhlásil stravu ( choroba, výlet, lyžiarsky výcvik a pod.) V prípade choroby
dieťaťa je možné v prvý deň choroby odobrať obed do obedára, (ale nemá nárok
na dotáciu a odobratá strava sa hradí v plnej výške.
2. Dieťaťu / žiakovi, ktorý sa nezúčastnil výchovno – vzdelávacieho procesu (
z rôznych dôvodov ) ale stravu odobral.

Povinnosti stravníkov :
Platbu stravník uhrádza na účet prevodom, trvalým príkazom, alebo poštovou
poukážkou najneskôr ku koncu predošlého mesiaca, aby mohol stravu dostať
prvým dňom v mesiaci na ktorý je strava uhradená. Ak stravné nie je uhradené
včas, stravník stravu nedostane.
Vyhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné do 14 tej hodiny deň vopred. Ráno
v daný deň a cez víkend sa strava nedá odhlásiť. Za neodobratú a včas neodhlásenú
stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Platby sa uskutočňujú formou paušálneho preddavku, zodpovedajúceho 20 stravným
dňom od augusta do mája.
Finančná zábezpeka:
Finančnú zábezpeku v sume 20 € bude platiť každý stravník poberajúci dotáciu a táto
zábezpeka bude slúžiť na to, aby sa mohla uhradiť nedotovaná strava( žiak nie je
prítomný na vyučovaní a nevyhlásil si stravu.)

Finančné pásmo
MŠ
stravníci od 2 - 6 rokov
3. pásmo

Desiata
€
0,38

Obed
€
0,90

Olovrant
€
0,26

Spolu
€
1,54

Dotácia
€
1,2
Doplatok
0,34

ZŠ
stravníci od 6 - 11 rokov
3. pásmo

Obed
€
1,21

Dotácia
€
1,2

Doplatok
€
0,01

ZŠ
stravníci od 11 - 15 rokov
3. pásmo

Obed
€
1,23

Spolu
€
1,23

Str.škola +
dospelí stravníci
3. pásmo

Obed
€
1,41

Spolu
€
1,41

Doplatok
€
0,03

V Dulovciach, dňa 06.06.2019

Andrej Hamran
starosta obce

