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D O D A T O K č.1
ktorým sa mení a dopĺňa
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2016
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sedlice.
Obecné zastupiteľstvo obce Sedlice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1, 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
24 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4,
114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento dodatok
č.1:
Čl. I
VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia sa
mení takto:
1. § 5 znie:
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom a cudzím
stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca,
zamestnanec a iná fyzická osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Sedlice (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) pre školskú
jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sedlice určuje výšku príspevku zákonného
zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 1. finančnom pásme. Finančné pásma
určuje príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu nasledovne:
a/ pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
desiata: 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 € - spolu 1,37 €
b/ pre stravníkov materskej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
desiata: 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 € - spolu 1,37 €.
Doplatok zákonného zástupcu: 0,17 €
c/ pre stravníkov základnej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom vo veku 6 – 11 rokov vo výške:
obed 1,08, réžia 0,12 € - spolu 1,20 €

Doplatok zákonného zástupcu: 0 €
d/ pre stravníkov základnej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom vo veku 11 – 15 rokov vo výške:
obed 1,16 €, réžia 0,04 € - spolu 1,20 €
Doplatok zákonného zástupcu: 0 €
e/ pre zamestnancov ZŠ s MŠ Sedlice
obed 2,80 € /1,54 € - hradí zamestnávateľ, 0,10 € - úhrada zo SF/
Doplatok zamestnanca: 1,16 €
f/ iné fyzické osoby /cudzí stravníci/
Úhrada za obed: 2,80 €
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca,
zamestnanec ZŠ s MŠ a iná fyzická osoba uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet
školskej jedálne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20
€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti v
materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa
neodobralo stravu z dôvodu, že obec Sedlice ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo
podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, obec Sedlice vyplatí
prostredníctvom ZŠ s MŠ Sedlice rodičovi dieťaťa alebo fyz0ickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
4. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka včas (t.j. 24 hod. vopred).
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka včas (t.j. 24 hod. vopred).
Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa budú určené v zápisnom lístku stravníka.
Čl. II
(1) Na tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Sedliciach dňa 15.8.2019,
uznesením č. 5/2019.
(2) Tento dodatok č.1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.
V Sedliciach dňa 16.08.2019
Mgr. Marek Guman
starosta obce

