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Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114
ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tento

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
ZA POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE, V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ,
V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom
I. Mení sa:
A. III. ČASŤ Príspevok v školskej jedálni
sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
1. V súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. V súlade s § 140 ods. 11
uvedeného zákona MŠVVaŠ SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpätie na nákup potravín
na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1.
2. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je podpora výchovy detí k zdravým stravovacím
návykom. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných
školách. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa poskytne v sume 1,20 eura za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej alebo v základnej
škole a odobralo stravu. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Pre dieťa materskej škole, ktoré
je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie dotácie (okrem desiaty) odobratie aj
obeda.
3. Finančný limit na stravu je:
a) pokiaľ je schválený finančný limit nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je možné
použiť na doplnkové jedlo alebo na prevádzkové náklady zariadenia školského stravovania
(režijné náklady),
b) v prípade vyššieho schváleného finančného limitu ako je výška dotácie, zákonný zástupca
dieťaťa resp. žiaka uhrádza zostávajúci rozdiel.
4. Povinnosti zákonného zástupcu:
a) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,
b) odhlásiť dieťa zo stravy vždy vopred do 14,00 hod. u vedúceho školskej jedálne,
c) uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v prípade
že nesplnil povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy a to najneskôr v deň úhrady stravy nasledujúci
mesiac,
d) uhradiť rozdiel medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa za každý

deň, v ktorom sa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed a to do 25. dňa v mesiaci,
vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet
školskej jedálne pri ZŠ s MŠ,
e) podrobnosti vyplývajúce z písmena a) až d) upraví stravovacie zariadenie v zápisnom lístku
na stravovanie.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – 1.pásmo:
a) Materská škola - deti:
- stravník 2-6 rokov: desiata 0,34 € + obed 0,80 € + olovrant 0,23 € = 1,37 €
b) Základná škola - žiaci:
- stravník I. stupeň
obed 1,08 €
- stravník II. stupeň
obed 1,16 €
c) Dospelý stravník – zamestnanec a cudzí:
- výška 1. pásma dospelý 1,26 € + réžia 1,34 € = 2,60 €.
6. Cena jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku
režijných nákladov.
B. Príloha č. 1
ktorá znie:
Finančné pásma
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 01. 09. 2019
Materská škola
od 2 do 6 rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Desiata
€
0,34
0,36
0,38

Obed
€
0,80
0,85
0,90

Základná škola
od 6 do 11 rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Olovrant
€
0,23
0,24
0,26
Obed
€
1,08
1,15
1,21

Základná škola
od 11 do 15 rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Obed
€
1,16
1,23
1,30

Stredná škola
od 15 do 19 rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Obed
€
1,26
1,33
1,41

Spolu
€
1,37
1,45
1,54



Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení
školského stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských a
základných školách môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 stupeň
vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie stravného listu.



Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) 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 podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných
nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.



Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného
pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na
potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

C. Príloha č. 2 – ruší sa.
II. Spoločné a záverečné ustanovenia:
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 zostávajú nezmenené.
2. Tento Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom číslo 50/2019 dňa 04.10.2019
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Anton Kocela
starosta obce

