Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenná Poruba č. 1/2022 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ)
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. V zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
obec Kamenná Poruba toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Kamenná
Poruba.
Čl. 2
Predmet činnosti
1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže
poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj
v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby ak to kapacita
školskej jedálne dovoľuje.
Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s
uvedenými finančnými pásmami (viď príloha Finančné pásma na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019).
2. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenná Poruba vo výške nákladov
na potraviny1 a skutočných režijných nákladov2 na výrobu jedného jedla ako pre vekovú
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§ 3 ods. 3 vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
§ 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2

1

kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka
práce.
3. Výšku finančného príspevku uhrádza zákonný zástupca bezhotovostne na účet školskej
jedálne, č. účtu SK27 0900 0000 0051 5710 3457, pravidelne – kedykoľvek v priebehu
mesiaca. Žiak/dieťa má vytvorený finančný kredit, z ktorého sa mu financie odčerpajú
vždy po odobratí obeda. Ak sa dieťa/žiak neodhlási z obeda a obed si neprevezme nemá
nárok na vrátenie finančných prostriedkov za neodobraný obed. Kredit na vydanie obeda
nesmie klesnúť pod hranicu 1 €. V poznámke finančného obratu platby za obed sa uvádza
meno, priezvisko a trieda žiaka/dieťaťa
4. Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v 3. finančnom pásme je stanovená v tabuľke:

Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 – 15 rokov)
Stredná škola a dospelí
(stravníci 15 a viac rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Úhrada €

0,38

0,90

0,26

1,54

1,54

1,21

1,21

1,21

1,30

1,30

1,30

1,41

1,41

1,41

Čl. 4
Výška príspevku na režijné náklady
1. Zákonný zástupca uhrádza náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa vyššie uvedenej tabuľky a
súčasne zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov vo výške 0,25
€ na jedno jedlo (obed).
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov - režijné náklady sa neuhrádza, ak zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 417/2013 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
3. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa
alebo žiaka v stanovenom termíne a čase podľa pokynov v zápisnom lístku v danom
stravovacom dni. Podrobnosti o odhlasovaní zo stravy si školská jedáleň určí vo
vnútornom predpise.
c) podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý upravuje účel, rozsah,
podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a
rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v pôsobnosti Ministerstva práce,
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sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je možné čerpať dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa stanovených podmienok týmto
zákonom.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Kamenná Poruba.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenná Poruba č. 5/2018 a jeho všetky
dodatky o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre
školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kamenná Poruba.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Kamenná Poruba dňa 13.04 2022 a nadobúda účinnosť 01.05.2022.

V Kamennej Porube dňa 14.04.2022
Ing. Pavol Sandanus
starosta obce
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