Obecné zastupiteľstvo Obce Bešeňov podľa § 6 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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, v zmysle § 28, § 114, § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 4 ods. 3 a 6 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „MPSVaR“)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019
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 zálohovo mesačne vopred v termíne
do 25. – teho dňa mesiaca za nasledujúci mesiac, v ktorom sa odoberá strava a to poštovou
poukážkou na účet obce, alebo v hotovosti do pokladne obce.
Výška príspevku sa určuje podľa finančného pásma MŠ SR nasledovne:
a)
materská škola – stravníci od 2 – 6 rokov, jedlo - desiata, obed, olovrant, stravná
jednotka = 1,45 € ( desiata = 0,36 €; obed = 0,85 €; olovrant = 0,24 €)
b)
základná škola – stravníci od 6 – 11 rokov, jedlo – obed, stravná jednotka = 1,15 €
2. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa alebo
žiaka, ktoré navštevuje:
- posledný ročník materskej školy,
- základnú školu,
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- materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, ak žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima,
- materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi,
- základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, ak v základnej škole je najmenej 50 %
detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka sa poskytuje v sume
1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
V prípade ak dotácia prevyšuje výšku príspevku sa rozdiel použije na režijné náklady školskej
jedálne .
Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa (predškoláka) a žiaka v zariadení školského stravovania sa
znižuje o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu.
Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie v
zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ust. § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon):
Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni
prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania „zápisného lístka stravníka“,
kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel.
V prípade ak sa žiak, dieťa nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy podľa
podmienok určených školskou jedálňou v zápisnom lístku stravníka je povinný uhradiť náklady
na stravu v plnej výške určeného finančného pásma za každý neodhlásený deň.
Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia podmienok
(podľa potvrdenia odborného lekára u druhu požadovanej diéty) a ak nemá vytvorené
podmienky pre výrobu určených diét v zmysle ust. § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z., t.j.:
- Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
- Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)
- Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade s nariadením ust. § 4 zákona
č. 544/2010 Z.z. na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení kalendárneho
štvrťroka.
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 2,90 €, z čoho:
a) výška nákladov na nákup potravín za jeden odobratý obed sa určuje vo výške 1,33 €
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 2,90 € podľa Čl. 3, ods. 1, t.j. 1,30 €, 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 0,80 €.
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. 2,90 €:
a) z čoho sa odpočíta výška príspevku obce, ktorá sa určuje vo výške 0,80 € za jeden
odobratý obed, teda platba za jeden odobratý obed sa určuje vo výške 2,10 € v prípade
odobratia obeda bez donášky do domácnosti
b) z čoho sa odpočíta výška príspevku obce, ktorá sa určuje vo výške 0,40 € za jeden
odobratý obed, teda platba za jeden odobratý obed sa určuje vo výške 2,50 € v prípade
odobratia obeda s donáškou do domácnosti
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. 2,90 €. 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. Rozvoz obedov – donášku obedov do domácností na základe
požiadavky stravníka vykonávajú pracovníci obce v rozsahu kapacitných možností obce.
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 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, v Bešeňove, dňa 12.11.2019 uznesením č.
50
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2020

3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN obce Bešeňov
č. 1/2019
V Bešeňove dňa: 14.11.2019
Ing. Gabriel Timoranský, starosta obce
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