MESTO SVIDNÍK
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo:

2/2019

Mesto Svidník,
na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2019
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na
nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej
jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2017 a č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej
škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni,
o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady
príspevkov
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník č. 1/2017 a č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na
nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
a o podmienkach úhrady príspevkov (ďalej len „nariadenie“).
Článok 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku
príspevku na stravu a podmienky jeho úhrady v školských jedálňach pri materských a
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svidník (ďalej len „mesto“). Pre účely
tohto nariadenia sú školami materské školy, základná umelecká škola a základné školy (ďalej
len „škola“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výšku príspevku určeného týmto nariadením
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zverejní riaditeľ
školy obvyklým spôsobom.

Článok 3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni
Zriaďovateľ Mesto Svidník v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje
výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.
Školské jedálne, ktorých zriaďovateľom je mesto Svidník poskytujú stravovanie podľa
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre deti materských škôl, žiakov základných škôl, zamestnancov škôl a
školských zariadení.
a) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na stravovanie podľa vekových
kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR.
Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby
majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3.
finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:
1. stravníci v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov: 1,19 EUR denne (za celodennú
stravu: desiata, obed, olovrant)
2. zamestnanci materskej školy: 1,19 EUR denne (obed)
b) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy,
školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú
v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným
MŠVVaŠ SR:
1.
2.
3.
4.

stravníci v základnej škole od 6 do 11 rokov: 1,01 EUR denne (obed)
stravníci v základnej škole od 11 do 15 rokov: 1,09 EUR denne (obed)
zamestnanci základnej školy: 1,19 EUR denne (obed)
dôchodcovia, ktorí sú bývalými zamestnancami škôl a školských zariadení 2,60
EUR denne (obed).

Článok 4
Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a podmienky úhrady za
stravovanie
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku
na úhradu režijných nákladov za výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:
a) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady v školských jedálňach pri
materských školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 1,00 EUR.
b) Zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školských jedálňach pri
základných školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 1,00 EUR.

c) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských a základných
škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb paušálne čiastkou mesačne 1,00 EUR.
2. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktorého je školská jedáleň súčasťou môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.
3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov na režijné náklady, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
4. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných
nákladov sa vykonáva mesačne vopred bezhotovostným platobným stykom. Termín a spôsob
úhrady jednotlivých príspevkov uvedených v čl. 3 až 4 tohto nariadenia v školách a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určí riaditeľ školy.
Článok 5
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude poskytnutá na
zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole pre dieťa v poslednom ročníku MŠ od
1.1.2019 a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje ZŠ od 1.9.2019 vo výške 1,20
EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
a základnej škole a odobralo stravu.
2. Povinnosti pri odhlasovaní detí a žiakov zo stravy si v internom predpise upraví každá škola
a školské zariadenie.
3. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že školská jedáleň nepripravuje diétne jedla pre deti
a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané
MŠVVaŠ poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa a žiaka alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu vo výške 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania. Dotáciu v sume 1,20 EUR vyplatí
zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka poukázaním na účet v banke.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 21.
februára 2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. marca 2019.
Mgr. Marcela Ivančová, v. r.
primátorka mesta

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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