Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie č. 1, 992 01 Modrý Kameň
Mesto Modrý Kameň v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

D O D A T O K č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Modrý Kameň č. 2/2011 o výške príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Modrý Kameň
ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta takto:

§3
Výška príspevku v školskej jedálni
1) Na základe rozhodnutia UVZ vo Veľkom Krtíši môže školská jedáleň poskytovať stravu deťom,
žiakom a zamestnancom škôl a školských zariadení, ako i iným osobám.
2) Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok,
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov
vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitie receptúr charakteristických pre príslušnú
územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup
potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a rozpätia finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo, zverejnených
Ministerstvom školstva SR:
Veková kategória stravníkov
Materská škola (2 – 6 rokov)
Základná škola (6 –11 rokov)
Základná škola (11 – 15 rokov)
Stravníci – zamestnanci školy1
Stravníci – iné fyzické osoby

Desiata

Obed

Olovrant

SPOLU

0,36 €
0,49 €
0,53 €
X
X

0,85 €
1,15 €
1,23 €
1,33 €
1,33 €

0,24 €
X
X
X
X

1,45 €
1,64 €
1,76 €
1,33 €
1,33 €

4) Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. poskytuje štát dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa v sume 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa alebo žiak zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.
5) Prihlasovanie a odhlasovanie detí a žiakov zo stravy môže zákonný zástupca alebo rodič uskutočniť
u vedúcej školskej jedálne alebo na telefónnom čísle 0907 393 596 deň vopred do 14,00 hod.,
v prípade náhleho ochorenia alebo inej nepredvídateľnej udalosti do 8,00 hod bežného dňa u vedúcej
ŠJ alebo u triedneho učiteľa. V prípade neodhlásenia dieťaťa alebo žiaka zo stravy podľa tohto bodu
dodatku, náklady na stravu za daný deň uhradia stravníci (deti a žiaci) v plnom rozsahu.
1

Pri výške celkovej ceny za jedno jedlo, ktoré uhradí stravník, sa zohľadní príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca podľa platnej legislatívy
a príspevok zo sociálneho fondu na hodnotu jedla vrátane režijných nákladov.

6) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školskej jedálni sa skladá z príspevku na nákup
potravín na jeden obed a režijných nákladov na výrobu jedla.
7) Základná škola s materskou školou v spolupráci s vedúcou školskej jedálne vykoná po uplynutí
kalendárneho roka výpočet režijných nákladov a predloží ho zriaďovateľovi do 31.1. nasledujúceho
roka. V prípade požiadavky školy na zmenu výšky režijných nákladov, predloží škola zriaďovateľovi
návrh na zmenu a zriaďovateľ návrh predloží Mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
8) Písomné rozhodnutie o výške režijných nákladov na jedno hlavné jedlo vydá zriaďovateľ po
schválení Mestským zastupiteľstvom v Modrom Kameni.
§8
Účinnosť
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Modrý Kameň sa na tomto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Modrý Kameň č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Modrý Kameň uznieslo dňa 25.6.2019, uznesením číslo 64/2019.
2) Tento Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Modrý Kameň nadobúda účinnosť
dňom 1. septembra 2019.

Ing. Mária Bednárová
primátorka mesta
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