VZN vyvesené dňa: 14.08.2019
VZN zvesené dňa:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jovsa
č. 1/2019
o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Toto VZN nastavuje a upravuje podmienky, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako
aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu poskytovanými
ako dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenia obeda a
iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole v zmysle novely zákona
č.544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, ktorá nadobúda
účinnosť od 1.9.2019.
Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým návykom,
ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Čl.1
Dotácia na stravovanie
1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných
školách. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa poskytne v sume 1,20 € za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej alebo základnej
škole a odobralo stravu.
2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo.
3. Pre potreby tohto VZN sa za iné jedlo v zmysle § 4 ods. 3 Zákona 544/2010 Z. z. považuje
doplnkové jedlo (desiata a olovrant).
4. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie
dotácie (okrem desiaty) odobratie aj obeda.

Čl.2
Podmienky na dotácie na stravovanie
1. Dotácia na stravu bude od 01.09.2019 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam:
a.) plošne na všetky detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu
na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej
školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník základnej školy
b.) na dieťa vo veku 2 - 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem je najviac vo výške životného
minima
c.) na dieťa navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50% detí z

domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
d.) na dieťa navštevujúce základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima
e.) na dieťa navštevujúce základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50% detí z
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
2. Dotácia na stravu bude od 1.9.2019 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam:
a.) deti, navštevujúce posledný ročník materskej školy
b.) všetky deti, navštevujúce základnú školu
c.) deti vo veku 2 - 5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného
minima
d.) deti navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50% detí z rodín,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Čl.3
Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť ak sa dieťa v príslušný
deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej škole a
odoberie stravu.
Čl.4
Poplatok za stravu
Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy a základnej školy je stanovený podľa
finančného pásma na nákup potravín ne jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 01.09.2019 vydaného MŠVVŠ SR.

Čl.5
Finančný limit na stravu
Finančný limit na stravu je:
I. detský stravník MŠ - celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,37€
Z toho: desiata : 0,34€
obed:
0,80€
olovrant: 0,23€
II. detský stravník - ročníky 1-4 obed:
ročníky 5-9 obed:

vo výške stravného limitu 1,08€
vo výške stravného limitu 1,16€

III. dospelý stravník: hodnota stravného limitu : 1,26€
+ réžia
: 1,54€
spolu
: 2,80€
vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55% t.j. 1,54€

zamestnanec hradí 45% t.j. 1,26€
spolu
2,80€
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)
cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,80 €
(maximálne finančné limity sú uvedené v Prílohe 1)
a.) pokiaľ je schválený finančný limit nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je možné
použiť na doplnkové jedlo (zakúpenie ovocia a pod.) alebo na prevádzkové náklady
zariadenia školského stravovania (režijné náklady),
b.)v prípade vyššieho schváleného finančného limitu ako je výška dotácie, zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza zostávajúci rozdiel.
.
Čl.6
Povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca je povinný:
a.) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,
b.)odhlásiť dieťa zo stravy vždy deň vopred do 14.00 hod. u vedúcej školskej jedálne
c.)uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v prípade,
že nesplnil povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy a to najneskôr v deň úhrady stravy
nasledujúci mesiac,
d.)uhradiť rozdiel medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa za každý
deň, v ktorom sa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed do konca mesiac,
vopred za celý mesiac, a to iba bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet
školskej jedálne pri ZŠ v Jovse.
Čl.7
Diétne stravovanie
V prípade, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie:
a.)predloží zákonný zástupca dieťaťa škole alebo školskému zariadeniu zápisný lístok na
diétne stravovanie s písomným potvrdením lekára – špecialistu,
b.)riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
na diétne stravovanie,
c.)ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diétne
stravovanie, poskytne mu zariadenie školského stravovania diétne stravovanie, ak ho
zabezpečuje,
d.)ak zariadenie školského stravovania nemôže zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, u ktorého
podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
dotáciu na stravu v sume 1,20€ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka zriaďovateľ školského
zariadenia, poukázaním na účet rodiča v banke do 10 dní za predchádzajúci mesiac.

Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovsa o poskytnutí dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa nadobúda platnosť dňom schválenia
v Obecnom zastupiteľstve v Jovse.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Jovsa.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Jovsa dňa
13.08.2019 uznesením č. 15/2019.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.08.2019.

Vypracovala: Eva Sidorová – vedúca školskej jedálne pri ZŠ v Jovse

Mgr. Ľubica Čornejová, v. r.
starostka obce

