Obecné zastupiteľstvo Obce Bešeňov podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, §6, ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, §28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 až 8 a §140 ods. 9 až 11 zákona NR SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018
o povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania o povinnom
príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a o povinnom príspevku na činnosť
školského klubu detí

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je:
1. Určenie výšky o príspevku na jedno jedlo a spôsob jeho úhrady od zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka (ďalej len príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov
školskej jedálne,
2. Určenie výšky stravnej jednotky za jeden odobratý obed pre ostatných stravníkov
v školskej jedálni t.j. pre zamestnancov obce, dôchodcov s trvalým pobytom v obci,
sociálne odkázaných občanov s trvalým pobytom v obci a ostatných stravníkov.
3. Určenie povinného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole.
4. Určenie povinného príspevku na činnosť školského klubu detí.
Článok 2
Stravná jednotka na žiaka materskej školy a základnej školy
1. Príspevok - stravná jednotka, je určená na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR. Príspevok uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa, žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a
finančného pásma určeného MŠ SR. Príspevok sa hradí mesačne vopred v termíne do 10. –
teho dňa v bežnom mesiaci v ktorom sa odoberá strava a to poštovou poukážkou na účet
obce, alebo v hotovosti do pokladne obce.
Výška príspevku sa určuje nasledovne:
a)
materská škola – stravníci od 2 – 6 rokov, jedlo - desiata, obed, olovrant, stravná
jednotka = 1,27 € ( desiata = 0,30 €; obed = 0, 72 €; olovrant = 0,25 €)
b)
základná škola – stravníci od 6 – 11 rokov, jedlo – obed, stravná jednotka = 1,09 €
2. Ak všeobecne záväzný právny predpis určí, že príspevok uvedený v odseku 1. tohto článku
bude úplne alebo čiastočne uhrádzaný, prípadne krytý z iných finančných zdrojov o výšku
týchto zdrojov bude znížený, prípadne odpustený príspevok zákonného zástupcu dieťaťa,
žiaka.

Článok 3
Výška stravnej jednotka a výška platby za jeden odobratý obed pre ostatných
stravníkov v školskej jedálni a podmienky poskytnutia stravovania
1. Výška stravnej jednotky za jeden odobratý obed je určená ako súčet nákladov na nákup
potravín a režijných nákladov na jeden odobratý obed a určuje sa vo výške 2,83 €, z čoho:
a) výška nákladov na nákup potravín za jeden odobratý obed sa určuje vo výške 1,26 €
b) výška režijných nákladov za jeden odobratý obed, pozostávajúcich z nákladov
na mzdy, energie, vodu, služby a materiál činí 1,57 €
2. Výška platby za jeden odobratý obed pre zamestnancov obce sa určuje vo výške 45% zo
sumy 2,83 € podľa Čl. 3, ods. 1, t.j. 1,27 €, z tejto sumy sa určuje úhrada zo sociálneho
fondu vo výške 0,50 €, teda platba za jeden odobratý obed pre zamestnanca obce sa určuje
vo výške 0,77 €.
3. Výška platby za jeden odobratý obed pre starobných a invalidných dôchodcov v obci, ktorí
okrem dôchodku nemajú iný príjem zo zárobkovej činnosti a sociálne odkázaných občanov
v obci sa určuje vo výške podľa Čl. 3, ods. 1 t.j. 2,83 €, z čoho sa odpočíta výška príspevku
obce, ktorá sa určuje vo výške 0,83 € za jeden odobratý obed, teda platba za jeden odobratý
obed sa určuje vo výške 2,00 €.
4. Výška platby za jeden odobratý obed pre ostatných stravníkov neuvedených v Čl. 3, ods. 2
a 3 sa určuje vo výške podľa Čl. 3, ods. 1 , t.j. 2,83 €. Pre stravníkov neuvedených v Čl. 3,
ods. 2 a 3 sa strava poskytuje iba v prípade kapacitných možností školskej jedálne a to len
s písomným súhlasom zriaďovateľa školskej jedálne.
5. Žiadateľom o poskytovanie stravovania uvedeným v Čl. 3, ods. 3 môže byť osoba, ktorá
má trvalý pobyt v obci Bešeňov, nie je mu táto služba poskytnutá zo strany obce iným
spôsobom, resp. nemá túto službu zabezpečovanú niektorým zo sociálnych zariadení.
V prípade, že záujem o túto službu bude väčší ako sú kapacitné možnosti stravovacieho
zariadenia, bude sa pri výbere žiadateľov o poskytnutie stravovania prihliadať na ich
sociálnu situáciu.
6. Žiadateľ o poskytovanie stravovania uvedený v Čl. 3, ods. 3 musí v žiadosti uviesť
nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a kontaktné
údaje. K žiadosti žiadateľ pripojí kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne – ústredie
Bratislava o výške dôchodku, v prípade žiadateľa poberajúceho starobný, alebo invalidný
dôchodok, kópiu potvrdenia o hmotnej núdzi v prípade žiadateľa, ktorý je v hmotnej núdzi.
Žiadosť sa doručuje na Obecný úrad v Bešeňove.
7. V prípade, že žiadatelia o poskytnutie stravovania podľa Čl. 3, ods. 3 a 4 splnia podmienky
stanovené v tomto všeobecne záväznom nariadení, zariadenie školského stravovania im
vydá poštovú poukážku na úhradu stravy na obdobie jedného bežného mesiaca, ktorou sa
poukáže úhrada za stravu na účet zriaďovateľa zariadenia školského stravovania, t.j. na účet
obce Bešeňov. Úhradu stravy za bežný mesiac je stravník povinný vyplatiť do 10 dní od
začiatku bežného mesiaca v ktorom odoberá stravu. V prípade, že stravník z akéhokoľvek
dôvodu nemôže odobrať stravu, túto skutočnosť nahlási vedúcemu zariadenia školského
stravovania najneskôr do 8:00 hod. príslušného dňa, keď mal stravu odobrať a to osobne,
alebo telefonicky, lebo v opačnom prípade za túto neodobratú stravu musí zaplatiť.

Prípadné preplatky na stravnom za bežný mesiac sa zúčtujú so stravníkom za nasledujúci
bežný mesiac, prípadne keď sa ďalej nebude zúčastňovať na stravovaní sa mu preplatok
vráti v hotovosti z pokladne Obce Bešeňov na Obecnom úrade v Bešeňove.
8. Obecný úrad v Bešeňove vedie prvotnú evidenciu žiadostí o poskytovanie stavy podľa Čl.
3, ods. 2, 3 a 4 v zariadení školského stravovania. Vedúci zariadenia školského stravovania
vedie podrobnú evidenciu stravníkov a s účtovníkom obce zabezpečuje, aby bolo stravné
uhradené načas a v správnej výške, zároveň vedúci školského stravovania a účtovník obce
zodpovedajú za vyúčtovanie príspevku obce na stravu.
9. Stravníci uvedení v Čl. 3, ods. 2, 3 a 4 majú možnosť vziať si jedlo do obedára, alebo sa
stravovať priamo v školskom stravovacom zariadení v dňoch, keď je školské stravovacie
zariadenie v prevádzke.
10. Poskytovanie stravovania pre stravníkov uvedených v Čl. 3, ods. 3 a 4 nie je
nárokovateľnou službou.

Článok 4
Povinný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,00 €.
2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný
zástupca, ak:
a) dieťa má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
b) predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Povinný príspevok na základe rozhodnutia starostu obce Bešeňov sa neuhrádza, ak:
a) dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní
preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu.
b) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.
Článok 5
Povinný príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je zákonný
zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 5,00 €.
2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojim
rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta obce Bešeňov v prípade, ak zákonný

zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Bešeňov, na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, v Bešeňove, dňa 9.12.2018 uznesením č.
13.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2019
3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN obce Bešeňov
č. 5/2017
V Bešeňove dňa: 12.12.2018
Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce
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