Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN - č. 2/2021

Obec Čaňa
podľa § 6 ods. 1 a podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 2/2021
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 3/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaňa

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesené na úradnej tabuli:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

02.08.2021
02.08.2021
12.08.2021
13.08.2021

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

26.08.2021
27.08.2021
11.09.2021

Michal Rečka
starosta obce

Čl. I
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čaňa sa mení
a dopĺňa nasledovne:
§ 5 sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:
„§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Čaňa, poskytuje stravovanie
a) deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov, určí obec. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných
nákladov, ak tak určí obec.
b) zamestnancom škôl a školských zariadení a so súhlasom obce a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iným fyzickým osobám. Výška
poplatku za jedno jedlo, ktorú uhrádza zamestnanec školy alebo školského
zariadenia a iná fyzická osoba sa skladá z výšky nákladov na nákup potravín pre
vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov a režijných nákladov. Výšku
poplatku za jedno jedlo určí obec nariadením.
2. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jeden stravovací deň podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, určené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
Výška nákladov na nákup potravín
na jedno vydané jedlo v €

Desiata

Obed

Olovrant

0,36

0,85

0,24

0,00

1,45

-

1,15

-

0,00

1,15

-

1,23

-

0,00

1,23

-

1,33

-

1,07

2,40

Stravné

MŠ denné
(stravníci od 2 - 6 rokov)
2. pásmo
Základná škola
(stravníci od 6 - 11 rokov)
2. pásmo
Základná škola
(stravníci od 11 - 15 rokov)
2. pásmo
Stredná škola
(stravníci od 15 - 19 rokov)
zamestnanec školy,
školského zariadenia a iná
fyzická osoba
2. pásmo

Spolu
- výška nákladov na nákup
potravín a výška
príspevku na úhradu
režijných nákladov na
jedno vydané jedlo v €

Výška príspevku
na úhradu
režijných
nákladov na jedno
vydané jedlo v €

3. Obec Čaňa určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, v ktorej je
zriaďovateľom
A/ Materská škola, 2. pásmo
a) Výška príspevku pre dieťa Materskej školy Čaňa:
 desiata
 obed
 olovrant
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za jeden stravovací deň

0,36 €
0,85 €
0,24 €
1,45 €

b) Výška príspevku pre dieťa Materskej školy Čaňa s dotáciou podľa zákona č. 544/2010
Z. z.:
0,36 €
 desiata
0,85 €
 obed
0,24 €
 olovrant
1,30 €
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za jeden stravovací deň
0,15 €
B/ Základná škola, 2. pásmo
a) Výška príspevku pre žiaka Základnej školy vo veku od 6 - 11 rokov:
 obed
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
Zákonný zástupca žiaka uhrádza za jedno jedlo

1,15 €
0,00 €
1,15 €

b) Výška príspevku pre žiaka Základnej školy vo veku 6 – 11 rokov s dotáciou podľa
zákona č. 544/2010 Z. z. :
 obed
1,15 €
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
1,30 €
Zákonný zástupca žiaka uhrádza za jedno jedlo
0,00 €
c) Výška príspevku pre žiaka Základnej školy vo veku 11 – 15 rokov:
 obed
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
Zákonný zástupca žiaka uhrádza za jedno jedlo

1,23 €
0,00 €
1,23 €

d) Výška príspevku pre žiakov základnej školy vo veku od 11 - 15 rokov s dotáciou podľa
zákona č. 544/2010 Z. z. :
1,23 €
 obed
1,30 €
 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Zákonný zástupca žiaka uhrádza za jedno jedlo
0,00 €
C/ Výška úhrady zamestnanca školy alebo školského zariadenia a inej fyzickej osoby
na nákup potravín a úhradu režijných nákladov spojených s prípravou stravy a nápojov
je 2,40 € ( obed), z toho:
1,33 €
 obed
1,07 €
 režijné náklady na 1 obed

4. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na:
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole
alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima,
c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije
v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo
15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje
čestným vyhlásením.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 € za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Za vyučovanie sa považuje aj individuálne
vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
6. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu,
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na p odporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí
rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím
súdu.
7. Oznam a informáciu o výške finančného príspevku na stravovanie a o termínoch splatnosti
v školách alebo v školských zariadeniach zverejní riaditeľ školy alebo riaditeľ školského
zariadenia na verejne prístupnom mieste a vhodným a preukázateľným spôsobom informuje
dotknuté osoby.“
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Čaňa
uznesením č. 235 zo dňa 26.08.2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

Michal Rečka
starosta obce

