Obec Krásnohorské Podhradie v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods.2 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 a v
zmysle § 28 ods.5 , § 49 ods.4 , § 114 ods.6 , §116 ods.6 , § 140 ods.9,10 zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na
zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady
a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské
Podhradie

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN „ustanovuje podrobnosti o výške príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení – školská
jedáleň ako súčasť základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie.

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Krásnohorské Podhradie, poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“)
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných
nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania
2) Obec Krásnohorské Podhradie pre všetky školy, školské zariadenia a elokované pracoviská
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krásnohorské Podhradie a pre všetky vekové kategória
stravníkov určuje výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s III. finančným pásmom stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo
žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je
určený za každý stravovací deň.
4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ na režijné náklady je určený
za každý stravovací deň t.j. 0,20 €/obed za každé dieťa.
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Stravovanie s dotáciou:
V zmysle zákona č.417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciach
č.544/2010 Z.z. od 1. augusta 2021 sa upravujú podmienky v poskytovaní dotácií na stravu:



Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
Doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

Novou skupinou detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť
nárok na daňový bonus.
Dotácia sa poskytuje:




v zmysle § 4 ods.3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ
a v MŠ alebo ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi,
v zmysle § 4 ods.3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ( ďalej len „ dieťa v HN“) alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima ( ďalej len „ dieťa v ŽM“),
v zmysle § 4 ods.3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa ktoré navštevuje posledný ročník MŠ
alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa , ktoré dovŕšilo šesť rokov veku
a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa
§4 ods.4 zákona preukazuje čestným vyhlásením.

-3Suma dotácie na stravu je 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/ žiak zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.
K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť zákonným zástupcom dieťaťa




potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného
minima,
čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa
Článok 3
Spôsob úhrady

1) Poplatok za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, resp. stravník uhrádza vopred za obdobie
jedného mesiaca do 25. dňa príslušného mesiaca v ktorom bol doručený šek na platbu.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1) Ruší sa VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku
na režijné náklady a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Krásnohorské Podhradie
2)Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské
Podhradie dňa 29. 06. 2022 uznesením č. 23/2022.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 09. 2022.

V Krásnohorskom Podhradí, dňa 03. 06. 2022

Mgr. Peter BOLLO
starosta obce

