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Obec v Križovanoch nad Dudváhom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a podľa zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Križovany nad Dudváhom

Doplnok č. 1

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

obce Križovany nad Dudváhom.
č. 3/2019
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území obce Križovany nad Dudváhom
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Článok 1
Predmet úpravy
V súlade so zmenou zákona sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019, o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Križovany nad Dudváhom,
ktoré bolo schválené uznesením OZ č.10/2019, dňa17.02.2019, nasledovne:
Text v pôvodnom Článku 5 sa nahrádza nasledovným znením :

Článok 5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Poskytovanie stravovania a úhrada stravy
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom v 1. finančnom pásme na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov na základe prihlášky na stravovanie od
01.09.2019. Zloženie ceny za nákup potravín a réžiu a výška príspevku hradeného zákonným
zástupcom na jedno jedlo pre dieťa/žiaka podľa vekových kategórií je nasledovná:
v EUR
Ukazovateľ

Materská škola
Deti vo veku 3-6
rokov
Deti posledného
ročníka MŠ
ZŠ I.stupeň
1. pásmo
od 1.9.2019
ZŠ II.stupeň
1. pásmo
od 1.9.2019

spolu

dotácia

0,30

1,67

0,00

1,67

0,23

0,30

1,67

1,20

0,47

1,08

0

0,30

1,38

1,20

0,30

1,16

0

0,30

1,46

1,20

0,30

desiata

obed

olovrant

0,34

0,80

0,23

0,34

0,80

0

0

réžia

Úhrada
stravy
zákonným
zástupcom
dieťaťa

Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov (v plnej výške). Náklady na nákup
potravín sú pokryté dotáciou vo výške 1,20 eura. Rozdiel medzi nákladmi na nákup potravín
a dotáciou bude účelovo viazaný v zmysle tohto VZN na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla
o doplnkové stravovanie alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenie kultúry
stravovania v zariadení školského stravovania.
V zmysle §140 od. 9 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
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podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný
zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v súlade s tabuľkou v článku 5 v bode 1.
2. Poskytovanie dotácie deťom s diétnym stravovaním
Dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa ZŠ s MŠ Križovany n/Dudváhom
poukázaním na účet rodiča v banke dvakrát za školský rok - za obdobie september –
december v mesiaci december, január – jún v mesiaci júl na základe vyúčtovania.
Podmienka na poskytnutie dotácie je:
- lekárske potvrdenie vystavené lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ
- prítomnosť žiaka na vyučovaní
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.
3. Podmienky čerpania dotácie pre zákonného zástupcu, ktorého dieťa/stravník,
navštevuje posledný ročník materskej školy a je žiakom základnej školy:
A. Ak sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a v základnej
škole zároveň odobralo stravu, sa náklady na nákup potravín uhradia prostredníctvom
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
B. Dotácia na stravovanie dieťaťa nemôže byť uplatnená ak dieťa:
a) nie je prítomné na výchono – vzdelávacej činnosti
b) je prítomné na výchovno – vzdelávacej činnosti a neodoberie obed
V týchto prípadoch zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť sumu celej stravnej
jednotky, bez poskytnutia dotácie.
Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej činnosti
odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov Školskej jedálne. Pri nesplnení tejto povinnosti
znáša zákonný zástupca náklady na nákup potravín a to aj v prípade, že stravu stravník
neodobral. Neodhlásený obed v 1. deň neprítomnosti dieťaťa si môže zákonný zástupca
vyzdvihnúť v školskej jedálni do 14,00 hod.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku je stanovený :
a) mesačne vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu pobytu dieťaťa, s výnimkou mesiacov:
aa) január, kedy termín úhrady stanovujeme do 15.01. príslušného kalendárneho roka spolu s
úhradou za mesiac február
ab) september, kedy termín úhrady stanovujeme do 15.09. príslušného kalendárneho roka
spolu s úhradou za mesiac október
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b) spôsob úhrady bude bezhotovostne v prospech bežného účtu Základnej školy s materskou
školou Križovany nad Dudváhom č. účtu: 1112390001/5600 vedeného v Prima banke
Slovensko , a.s. prevodom z účtu alebo platbou prostredníctvom poštovej poukážky
5. Poskytovanie stravovania pre zamestnancov, dôchodcov a cudzích stravníkov
Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom a iným fyzickým osobám so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci
uhrádzajú náklady na nákup potravín a režijné náklady vo výške 2,76 € za 1 stravnú jednotku
(obed).
Cena za nákup potravín a réžiu pre zamestnancov, dôchodcov a cudzích stravníkov
Obed
Réžia
Spolu:
Cena stravného od 01. 09. 2019
1,26
1,50
2,76
Prechodné a záverečné ustanovenia
Tento Doplnok č.1 k VZN č. 3/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a
školských zariadení na území obce Križovany nad Dudváhom nadobúda účinnosť 01.09.2019.

Ing. Svetlana Královičová
starostka obce
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