Obec Želovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a §
140 ods. 10 zákona č 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva

Dodatok č. 3

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o výške príspevkov v MŠ,
školskej jedálni obce Želovce
takto:
Čl. 3
Výška príspevku v školskej jedálni pri MŠ a vývarovne školskej jedálne
1. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva môže vývarovňa
školskej jedálne, ŠJ pri materskej škole poskytovať stravu výhradne deťom
príslušných materských škôl, vývarovňa ŠJ poskytuje stravu žiakom ZŠ a SOU
a zamestnancom a cudzím stravníkom.
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
využitia 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. Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j. zamestnanca školy a školského zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Želovce ako i veľkosť porcie iného stravníka je
zhodná s normou žiaka II. stupňa základnej školy. Školská jedáleň neposkytuje stravu
v reštauračných normách.
4. V zmysle § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Veková kategória
stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

SPOLU

Materská škola (2 - 6 rokov)
Základná škola (6 - 11 rokov)
Základná škola (11 -15 rokov)

0,36 €
X
X

0,85 €
1,08 €
1,16 €

0,24 €
X
X

1,45 €
1,08 €
1,16 €

X
X

2,80 €
3,20 €

X
X

2,80 €
3,20 €

Dôchodcovia
Cudzí stravníci

5. Za žiaka základnej školy, na ktorého je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, platí zákonný zástupca príspevok v školskej jedálni znížený o poskytnutú
dotáciu. Dotácia je vo výške 1,20 € na každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil

vyučovania a odobral stravu. V prípade, že cena jedla prevyšuje 1,20 €, rozdiel hradí
zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.
6. V prípade, že dieťa/žiak nebolo zákonným zástupcom riadne a včas odhlásené zo
stravy, hradí zákonný zástupca príspevok v školskej jedálni v plnej výške, nakoľko na
tento deň dotácia zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky nebude poskytnutá.

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Želovce na
svojom zasadnutí dňa .......................... uznesením č. .................... písm.,
2. Tento dodatok č. 3 k VZN č. 2/2011 nadobúda účinnosť .............................

.............................................
Štefan Rimaj
starosta obce

