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Obec Kalná nad Hronom 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 doplnené niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Kalná nad Hronom č. 9/2019
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských kluboch
detí, v materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach

ODDIEL I.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kalná nad Hronom od zákonných zástupcov detí/žiakov a
dospelých:
I.
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ČASŤ - Príspevky v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) od zákonných
zástupcov žiakov,
III.
ČASŤ - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ, VŠJ) od zákonných zástupcov
detí / žiakov a dospelých stravníkov :
1) príspevky v ŠJ – od zákonných zástupcov detí MŠ, žiakov ZŠ (v členení na I. a II. stupeň),
2 )od dospelých stravníkov
II.

I. ČASŤ
V súlade s ods. 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa
na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 7 EUR.
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime, v platnom znení.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený
príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).
II. ČASŤ
V súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
vzdelávanie v školskom klube detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je mesačný príspevok vo výške 2 EUR.
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime, v platnom znení.
III. ČASŤ
V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov.
Podmienky školského stravovania žiakov základných škôl a materských škôl
v zriaďovacej pôsobnosti Obce Kalná nad Hronom upravuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 9/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školských jedálňach (VZN).
V súvislosti so zmenou Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR,
s účinnosťou od 1.1.2019 sa dotácia na stravu poskytne paušálne v sume 1,20 EUR za každý
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Vzniknutý rozdiel môže byť
použitý na rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (v MŠ je to desiata + olovrant), na skvalitnenie
jedla, alebo na úhradu režijných nákladov, s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania
v zariadení školského stravovania a podporu výchovy žiakov k zdravým stravovacím
návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
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Dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník
MŠ, ďalej dieťa vo veku od 2-5 rokov, ktoré navštevuje MŠ, ak žije v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného
minima. Ostatným deťom od 2 – 5 rokov sa poskytuje strava podľa platného finančného
pásma.
V dôsledku zákonných zmien finančného pásma od 01.09.2019 na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií, je potrebné upraviť školské stravovanie žiakov
v základnej škole a materskej škole.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlo:
1) detský stravník MŠ - (2. pásmo)
(celodenná strava):
- vo výške stravného limitu 1,45 EUR z toho:
- desiata: 0,36 EUR
- obed: 0,85 EUR
- olovrant: 0,24 EUR
Rodič /zákonný zástupca/ je povinný prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy
24 hodín vopred, najneskôr však do 16.30 hod. deň vopred. Možnosti odhlasovania: priamo
u vedúcej ŠJ.
Z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie, nie je
možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu
odobrať do vlastného obedára v čase od 11,30 hod. do 12,00 hod.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade včasného neodhlásenia zo stravy
uhradiť plnú úhradu za jedlo. Aktuálny preplatok na stravnom bude použitý ako kaucia
/záloha, záruka/, že v prípade nesplnenia odhlasovacej povinnosti bude neodhlásená strava
z nej uhradená. V prípade, ak nevznikol u stravníka nedoplatok, rodič jednorazovo uhradí 20
EUR do 30.9. v danom roku.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje podľa § 4
ods. 6 zákona v sume 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovnovzdelávacej činnosti v základnej škole a odobral stravu. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania,
dotácia sa v príslušnom dni neposkytne.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni ZŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlo:
1) detský stravník ZŠ - (3. pásmo)
- ročníky 1.- 4. obed: vo výške stravného limitu 1,21 EUR - uhrádza 0,01 EUR/ 1 obed rodič
- ročníky 5.- 9. obed: vo výške stravného limitu 1,30 EUR - uhrádza 0,10 EUR/ 1 obed rodič
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, je určený vo výške
nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (ods.10 §140
zákona).
1. Jednorazový príspevok (kaucia/kredit) vo výške 20 EUR sa uhrádza vopred pred
nástupom žiaka na stravovanie (t.j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr
do 20. augusta). Pri nedodržaní podmienok odhlasovania z obedov bude z
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kaucie/kreditu rodiča odrátaná suma 1,20 EUR. V prípade vyčerpania (kaucie/kreditu)
20 EUR bude potrebné pre ďalší ober stravy tento kredit navýšiť o ďalších 20 EUR (v
prípade nenavýšenia kreditu nebude možný ďalší odber stravy).
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: internetbankingom (vklad na účet)
alebo poštovou poukážkou.
V prípade neskorej platby bude stravníkovi poskytnutá strava až odo dňa
nasledujúcom po dni, kedy bola platba pripísaná na účet ŠJ (prípadne po preukázaní
platby).
2. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 EUR na výchovu k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
(účasť dieťaťa na vyučovaní) bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený
zákonnému zástupcovi dieťaťa vo výške zostatku kreditu po odhlásení dieťaťa zo
stravovania (napr. po ukončení školy).
3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné školské zariadenia 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.
Prihlásiť sa na stravovanie, alebo sa odhlásiť, je potrebné najneskôr do 14.00 hod.
v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské
stravovanie (zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod) nie je možné odhlásiť stravu
ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 11,30 hod. – 12,00 hod., ale v takom prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na
stravovanie za jedlo, ktorá je uvedená vyššie ( tzn. nepatrí mu dotácia z MPSVR SR!). Ďalšie
dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo
stravovania včas odhlásiť.
2) dospelý stravník
- dospelý stravník ZŠ (3. pásmo):
- hodnota stravného limitu: 1,41 EUR + réžia: 1,38 EUR
- spolu dospelý na ŠJ: 2,79 EUR
- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,53 EUR
- zamestnanec hradí 45 %, t.j. 1,26 EUR
- dospelý stravník MŠ (2. pásmo):
- hodnota stravného limitu: 1,33 EUR + réžia: 1,77 EUR
- spolu dospelý na ŠJ: 3,10 EUR
- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,70 EUR
- zamestnanec hradí 45 %, t.j. 1,40 EUR
Príspevky sa uhrádzajú vopred do 20. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za
celý mesiac (t.j. 22 dní) na bankový účet príslušnej ŠJ (VŠJ) (bankovým prevodom, poštovou
poukážkou).
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ODDIEL II.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Kalnej nad Hronom dňa 18.06.2019 ako Uznesenie č. 6/X./2019/OZ.
Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019 a týmto
dňom sa ruší VZN č. 9/2018.

V Kalnej nad Hronom, 24.06.2019

Príloha: Fin. pásma nákladov na nákup potravín od 01.09.2019

................................
Ing. Ladislav É H N
starosta obce
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