NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. .../2019,
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni na jedno jedlo
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach sa na svojom zasadnutí dňa 27.8.2019 podľa § 6 ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 140 ods. 9 - 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
VZN)
Čl. I
Základné ustanovenie
1. Toto VZN určuje zákonnému zástupcovi dieťaťa a žiaka výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) na jedno jedlo, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sobrance.
2. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského stravovania
je príjmom Mesta Sobrance.
Čl. II
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
a určenie výšky príspevku na režijné náklady
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Sobrance, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej ako „ZZ“) vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia
školského stravovania.
2. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo žiaka
základnej školy (ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú
určené za každý stravovací deň.
4. MŠ 2. pásmo:
a) deti
desiata: 0,36 €
obed:
0,85 €
olovrant: 0,24 €
réžia:
0,20 €
spolu: 1,65 €

b) dospelí
obed: 1,33 €
réžia: 1,30 €
spolu: 2,63 €
5. ZŠ 2. pásmo:
a) stravníci I. stupeň ZŠ:
náklady na nákup potravín ........................................................
príspevok ZZ na režijné náklady ...............................................
dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom ................
platba ZZ za 1 deň (réžia a doplatok na nákup potravín) .........

1,15 €
0,20 €
1,20 €
0,15 €

b) stravníci II. stupeň ZŠ:
náklady na nákup potravín ........................................................
príspevok ZZ na režijné náklady ...............................................
dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom ................
platba ZZ za 1 deň (réžia a doplatok na nákup potravín) .........

1,23 €
0,20 €
1,20 €
0,23 €

c) dospelí:
náklady na nákup potravín ........................................................
režijné náklady ........................................................................
platba za 1 deň (réžia a doplatok na nákup potravín) .........

1,33 €
1,30 €
2,63 €

Čl. III
Podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti
dieťaťa/žiaka na vyučovaní),
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak ZZ neodhlási dieťa/žiaka najneskôr do 14 00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom
dni.
2. Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 25. dňa
mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
3. Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných
nákladov.
4. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo na
nákup potravín pre stravníkov ŠJ.
5. Zákonný zástupca uhrádza do 25. dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na stravovanie v sume
20,- eur. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku stravníka.
6. Hodnota jedla pre fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného
pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.
7. Mesto Sobrance, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku
v zmysle § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktorých sa
poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Čl. IV
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č.
2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách
a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na
jedno jedlo, VZN č. 2/2018 a VZN č. 2/2019, ktorými sa vyššie uvedené VZN menilo.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sobranciach č. ... zo dňa
27.8.2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Pavol DŽURINA
primátor mesta
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.8.2019

Pripomienkové konanie k návrhu VZN
V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky na adrese: sekretariat@sobrance.sk alebo ústne do zápisnice na
mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá.
Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2019, ktorým sa ruší VZN Mesta Sobrance č. 2/2015
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách
a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni na jedno jedlo a VZN č. 2/2018 a č. 2/2019, ktoré ho menili, vyvesený na úradnej tabuli
mesta dňa 12.8.2019.
V Sobranciach, dňa 12.08.2019

Dôvodová správa
K návrhu VZN Mesta Sobrance č. .../2019, ktoré ruší VZN Mesta Sobrance č. 2/2015
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo a VZN č. 2/2018 a VZN č. 2/2019, ktoré ho
menili.
Všeobecná časť
V súlade s § 140 ods. 9 - 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského
zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výšku príspevku určí zriaďovateľ všeobecne
záväzným nariadením.
Osobitná časť
Doteraz platné VZN č. 5/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo a VZN č. 2/2018 a 2/2019, ktoré
ho menili, by bolo potrebné na základe požiadaviek riaditeľov ŠJ zrušiť a schváliť nové VZN.

Doteraz bola výška príspevku rodičov nasledovná:
na jedlo
1. MŠ 3. pásmo:
a) deti (desiata -0,28 € , obed - 0,68 €, olovrant – 0,23 €) ....1,19 €,
b) dospelí (obed) .................................................................1,19 €,
2. ZŠ 3. pásmo:
a) stravníci 6 – 11 rokov ..............................................
b) stravníci 11 – 15 rokov ............................................
c) dospelí ...................................................................

1,01 €,
1,09 €,
1,19 €,

režijné náklady

spolu

0,20 €
1,30 €

1,39 €
2,49 €

0,20 €
0,20 €
1,30 €

1,21 €
1,29 €
2,49 €

V súvislosti s tým, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo nové
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 1.9.2019, riaditeľka MŠ a riaditelia ŠJ pri ZŠ požiadali o úpravu stravného.
Finančné pásmo by malo byť zhodné pre všetky vekové kategórie, ba u detí MŠ môže byť o 1
stupeň vyššie ako u žiakov ZŠ, aby bola zabezpečená kvalita stravovania. Nákup potravín totiž
presahuje sumu určenú finančnými pásmami a je predpoklad, že situácia sa bude postupne
zhoršovať pri raste cien potravín. Školské jedálne to musia riešiť v jedálnom lístku tak, že
striedajú drahšie a lacnejšie jedlá, aby dodržali mesačný finančný limit. Pri vyššom pásme by
mohli zabezpečiť pestrejšiu a hodnotnejšiu stravu pre deti.
S ohľadom na súčasné ceny potravín v našom regióne ŠJ navrhujú, aby stravníci v MŠ i v ZŠ
boli zaradení do 2. pásma.
MŠ 2. pásmo:
a) deti
desiata: 0,36 €
obed:
0,85 €
olovrant: 0,24 €
réžia:
0,20 €
spolu: 1,65 €
b) dospelí
obed: 1,33 €
réžia: 1,30 €
spolu: 2,63 €
ZŠ 2. pásmo:
a) stravníci I. stupeň ZŠ:
náklady na nákup potravín ........................................................
príspevok ZZ na režijné náklady ...............................................
dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom ................
platba ZZ za 1 deň (réžia a doplatok na nákup potravín) .........

1,15 €
0,20 €
1,20 €
0,15 €

b) stravníci II. stupeň ZŠ:
náklady na nákup potravín ........................................................
príspevok ZZ na režijné náklady ...............................................
dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom ................
platba ZZ za 1 deň (réžia a doplatok na nákup potravín) .........

1,23 €
0,20 €
1,20 €
0,23 €

c) dospelí:
náklady na nákup potravín ........................................................
režijné náklady ........................................................................
platba za 1 deň (réžia a doplatok na nákup potravín) .........

1,33 €
1,30 €
2,63 €

