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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda o
zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, § 6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 140 ods.
9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení
školského stravovania a Smernice, ktorou sa určujú pravidlá pre vydávanie a tvorbu všeobecne
záväzných nariadení obce Dolná Streda
§1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), upravuje podrobnosti stravovania v
školách a školských zariadeniach:
1. Školské stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Streda,
zabezpečujúce stravovanie pre školy a školské zariadenia (ďalej len „ŠZ“) v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Streda najmä pre:
a) deti a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,
b) zamestnancov škôl alebo ŠZ,
c) bývalých zamestnancov, ktorí v škole alebo ŠZ pracovali do odchodu do dôchodku,
d) deti, žiakov a zamestnancov počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na
výchovno-vzdelávacích aktivitách.

§2
Finančná hodnota stravy a podmienky úhrady
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Celková finančná hodnota stravy sa skladá z finančného nákladu na nákup potravín a z
režijného nákladu na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
Finančné náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určí
zriaďovateľ podľa rozpätia finančného pásma určeného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Finančné náklady na nákup potravín sú určené v prílohe č. 1,
ktorá je súčasťou tohto VZN.
Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov (ďalej len režijné náklady) v
zariadeniach školského stravovania, ktoré
a) sú v réžií zriaďovateľa.
Stravníkom podľa §1 ods.1 písm. b) a c) sa poskytuje stravovanie v rovnakej hodnote
finančných nákladov na potraviny ako pre vekovú skupinu 15 až 18-ročných.
Zriaďovateľ určuje poplatok rodičov na stravu pre deti v hmotnej núdzi v prílohe č.1 a,
ktorá je súčasťou tohto VZN.
Finančné prostriedky, ktoré zálohovo na jednotlivé mesiace poskytuje Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Galante, budú vedené na osobitnom účte obce Dolná Streda
a preddavkovo zasielané na bankový účet školskej jedálne pri materskej škole.

7.

8.

9.

Školská jedáleň po ukončení mesiaca najneskôr do 8 kalendárnych dní predložia
vyúčtovanie poskytnutého preddavku s menným zoznamom detí MŠ na určených
tlačivách.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa schváleného
finančného pásma za poskytnutie stravy sú povinní rodičia, resp. dospelí stravníci
uhrádzať do 15 dňa v danom mesiaci.
Povinnosťou stravníkov je prihlásiť sa a odhlásiť sa zo stravovania v príslušnej školskej
jedálni ten deň 7,00 hod. ráno formou SMS

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 SR.
Školská jedáleň pri Materskej škole Dolná Streda poskytuje stravovanie deťom MŠ, žiakom
ZŠ a zamestnancom školy a školských zariadení.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
je určený za každý stravovací deň nasledovne:
Náklady na nákup potravín na jedlo – 3. finančné pásmo /Príloha č.1/
Tabuľka č.1
Stravník dieťa v
MŠ

desiata obed olovrant celkom Dotácia na podporu
dieťaťa

Platba rodiča za
1deň

Dieťa v MŠ v
HN*

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24

Dieťa v MŠ

0,38

0,90

0,26

1,54

0,00

1,54

Tabuľka č.2
Dotácia na podporu dieťaťa

Platba rodiča za 1deň

obed

celkom

Žiak v ZŠ v HN*

1,21

1,21

1,30

0,00

Žiak v ŽS

1,21

1,21

0,00

1,21

Stravník žiak v ZŠ
Od 6 do 11 rokov

Tabuľka č.3

obed

celkom

1,41

1,41

Sociálny fond

Zamestnanec

Stravník zamestnanec
Od 15 do 19 rokov

Zamestnanec

0,78

0,63

Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Strede dňa 09.06.2022
uznesením č. 408/2022/23.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
starosta obce

