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DODATOK č. 1
k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Veľaty č. 1/2019
zo dňa 7. 03. 2019

PRVÁ ČASŤ
DRUHÝ DIEL
Sa mení takto:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania
§5
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1. 9. 2019.
2. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie s použitím dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 3 písm. b) - d). Dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a odobralo stravu.

3. Výška príspevku podľa finančného pásma č.1 s použitím dotácie je nasledovná:
a) Materská škola – stravník - dieťa od 2 do 6 rokov
Stravník 1
desiata

1
obed

Dieťa
v MŠ

0,80€ 0,23 €

0,34 €

1
olovrant

Úhrada
celodennej
stravy
Dotácia na
podporu
výchovy
k stravovac
ím
návykom
1,37 €

Doplatok
k celodennej strave

1,20 €

0,17 €

b) Základná škola – stravník – žiak v ZŠ od 6 do 11 rokov - I. stupeň
Stravník

1
obed

Režijné
náklady

Žiak v
ZŠ

1,08€ 0 €

Úhrada
celodennej
stravy
1,08 €

Dotácia na podporu
výchovy
k stravovacím
návykom
1,20 €

Rozdiel medzi
dotáciou a stravnou
jednotkou použitý na
režijné náklady
0,12 €

c) Stravníci od 15 do 19 rokov a dospelí stravníci - dôchodcovia, občania v hmotnej
núdzi a nájomníci, ktorí majú prenajaté obecné priestory
Stravník

1
obed

Režijné
náklady

Stravníci od 15 do 19 rokov a dospelí
stravníci

1,26 €

0,84 €

Úhrada
celodennej
stravy
2,10 €

d) Zamestnanci OcÚ, MŠ, ZŠ
Stravník

1
obed

Zamestnanci 1,26
€

Režijné náklady
Úhrada
celodennej
stravy
1,24 €
2,50 €

e) Žiaci a pracovníci elokovaného pracoviska vo Veľatoch, ktorého zriaďovateľom je
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov
Stravník
Žiaci a pracovníci elokovaného
pracoviska

1
obed
1,26 €

Režijné
náklady
1,24 €

Úhrada celodennej
stravy
2,50 €

f) cudzí stravníci
Stravník

1 obed Režijné náklady Úhrada celodennej
stravy
Cudzí stravníci 1,26 € 2,24 €
3,50 €

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania
podľa tohto článku sa uhrádza do 20-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
5. Zníženie príspevku na nákup potravín od 01.09.2019 z 1. pásma (uvedeného v tabuľke)
o výšku poskytovanej dotácie 1,20 € na podporu výchovy k stravovacím návykom
ponechávame v nastavenom režime, kedy finančný rozdiel nad poskytovanú dotáciu 1,20 €
a výšku príspevku na nákup potravín 1,37 € v sume 0,17 € pre dieťa posledného ročníka MŠ
hradí zákonný zástupca alebo dospelá osoba. V kategórii stravníkov ZŠ od 6 do 11 rokov
bude suma 0,12 € do výšky dotácie 1,20 € využitá v konkrétnej ŠJ na úhradu režijných
nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania a na spestrenie stravy žiakov.
6. Rodič je povinný prihlasovať a odhlasovať stravu vopred, alebo najneskôr v deň
stravovania ráno do 8.00 hod. u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 0904 953 611. Ak nie je
možné stravníka zo závažných dôvodov (napr. vážne ochorenie) odhlásiť včas, má zákonný
zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa/žiaka v prvý deň do svojich prepravných nádob
a ostatné dni je nutné odhlásiť. Pretože na toto dieťa nebude poskytnutá dotácia. V prípade

neodhlásenia stravy a neodobrania obedu je rodič povinný uhradiť plnú výšku obeda, vrátane
dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
§6
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského
stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa
finančného pásma stanoveného pre vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov
žiakov strednej školy vo výške 1,26 €.
3. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu 2,10 €, ktorá sa skladá
z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
4. Žiak a pracovník elokovaného pracoviska uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu 2,50 €,
ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných
nákladov.
5. Cudzí stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu 3,50 €, ktorá sa skladá z príspevku
vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
6. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda
sa stanovuje na sumu 2,50 eur, pričom zamestnanec prispieva určenou sumou
a zamestnávateľ vo výške 55 % z ceny jedla.
TR ETIA ČAS Ť
Záverečné ustanovenia
§8
Sa dopĺňa takto:
2. Na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Veľaty dňa
12. 9. 2019
§9
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť 15 dňom od schválenia a vyvesenia na úradnej tabuli
a webovej stránke obce.
§ 10
4. Dňom účinnosti tohto dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 sa mení VZN č. 1/2019 zo dňa 7. 3.
2019.

Vo Veľatoch, dňa 12. 9. 2019

Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
starosta obce

