
      

 

    D o p l n o k  č. 1/2019 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Obce Malčice  č.2/2014  O určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov deti/žiakov a dospelých na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt v materskej škole ,v školskom klube detí, 

v školskej  jedálni  zriadených Obcou Malčice. 

 Obec  Malčice na základe ustanovenia § 6 ods. 1  zákona  č. 369/1990  

Zb. o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a podľa  § 20 ods. 3 

písm. a) zákona . 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský  zákon) 

a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov 

     v y d á v a 

Doplnok č.1/2019 k VZN obce  Malčice č.2/2014,ktorým sa mení  a dopĺňa  

VZN Obce Malčice č.2/2014 o určení  výšky  príspevku od  zákonných  

zástupcov detí/žiakov a dospelých  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  za  

pobyt v MŠ ,školskom  klube detí, v školskej  jedálni zriadených Obcou  

Malčice ,tak že sa vypúšťa III. Časť- Príspevok  v školskej  jedálni ako aj 

príloha č.1 a príloha č.2 a nahrádza  sa  novým  znením  nasledovne : 

     III. časť 

   Príspevok  v školskej  jedálni 

1. Obec  Malčice,  ako  zriaďovateľ  určuje  výšku  príspevku na  čiastočnú  

úhradu  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórii  v súlade   
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s finančným  pásmom, účinným od 1.9.2019,v  nadväznosti  na  odporúčané  

výživové  dávky  a rozpätie  finančných  pásiem  stanovené  Ministerstvom  

školstva ,vedy, výskumu  a športu  SR. 

Kategória 
stravníkov 

Stravné- 1. 
Finančné 
pásmo v € 

Výška dotácie 
na jedno jedlo  
* v € 

Režijné 
náklady 

Celková výška 
úhrady za 
stravníka v € 

MŠ(od 2-5 
rokov 

1,37 Bez dotácie 0,10 1,47 

MŠ /od 2-5 
rokov/ak sú 
deti v HN/ 
 

1,37 1,20 0,10 0,27 

MŠ 
predškoláci 
 
 

1,37 1,20 0,10 0,27 

ZŠ/od 6 do 11 
rokov/ 

1,08 1,20** 0,10 0,10 

ZŠ od/ 11-15 
rokov/ 

1,16 1,20** 0,10 0,10 

Zamestnanci 
školy 

1,26 Zák. práce§152 1,28 1,14 

Cudzí stravníci 1,26  1,28 2,54                                          

Dôchodcovia 1,26 Schvál. Dotácia 
-obec 50% 

1,28 1,27 

     

*Dotácia na stravu sa poskytne v sume 1,20 eura za každý deň  ,v ktorom sa 

dieťa zúčastnilo  výchovno-vzdelávacej činnosti alebo  vyučovania  a odobralo  

stravu. 

**rozdiel  medzi dotáciou a stravným  môže byť použitý  na  skvalitnenie  jedla,  

rozšírenie  jedla o doplnkové jedlo ,alebo na úhradu  režijných  nákladov  

s cieľom  skvalitnenia  kultúry  stravovania  v zariadení  školského  stravovania. 
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2. Na úhradu časti režijných  nákladov  Školskej jedálne pri Základnej škole 

Malčice prispieva zákonný  zástupca  žiaka sumou  0,10 na každý obed 

3. Zákonní zástupcovia deti a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky 

poskytovania dotácie v zmysle § 4 zákona č.544/2010 Z .z. o dotáciách  

v pôsobnosti MPSVaR SR a znení neskorších predpisov a ust.§140 odst.5 zák. 

č.245/2008 Z.z. o výchove a a vzdelávaní (školský zákon( v znení neskorších 

predpisov: 

a/ zákonný  zástupca je  povinný  v prípade záujmu o poskytovanie  

stravovania v školskej  jedálni  prihlásiť  dieťa/žiaka na stravu formou 

vyplnenia a odovzdania prihlášky na stravu v ŠJ -Zápisného lístka ,kde svojim 

podpisom  súhlasí s dodržiavaním  stanovených  pravidiel. 

b/v prípade ,ak zákonný zástupca  neodhlási dieťa/žiaka zo stravy(podľa 

podmienok  určených  obcou  /,v súlade s §4 zák. č. 544/2010  Z. z. ,je povinný  

uhradiť náklady na  stravu  v plnej  výške  určeného 1. Finančného  pásma. 

c/ deťom odkázaným  na  diétne stravovanie  zriaďovateľ  školy  v prípade 

splnenia  podmienok  a s prihliadnutím na to ,že škola  nemá  vytvorené  

podmienky  na  výrobu  diétneho jedla ,vyplatí  zákonnému zástupcovi dieťaťa 

dotáciu  na  stravu  v súlade  s ust. § 4 zák.č.544/2010 Z.z.  na   jeho  účet 

najneskôr  do 15  pracovných  dní  po  ukončení  kalendárneho  štvrťroka. 

d/Zákonní zástupca uhradí v mesiaci september  daného školského roka 

jednorazový príspevok v sume 5.00€ na prípadnú refundáciu vzniknutých 

výdavkov z titulu neodobrania stravy ,alebo neodhlásenia žiaka z obeda. 

Zúčtovanie  príspevku sa  prevedie ku konci školského roka. 

6.Podmienky  úhrad  príspevku  a ostatné  podmienky  stanoví  vedúca  

Školskej  jedálne  pri  Základnej  škole v Malčiciach. 

     Záverečné  ustanovenie. 

1.Návrh Doplnku č.1/2019 ktorým  sa  mení  a dopĺňa VZN č.2/2014 o určení  

výšky  príspevkov od  zákonných  zástupcov  detí/žiakov  a dospelých  na  

čiastočnú  úhradu  nákladov  za  pobyt  v materskej škole, v školskom  klube  

detí, v školskej  jedálni zriadenej  obcou  Malčice bol  vyvesený  na  úradnej  



tabuli  a na  webovom  sídle obce  Malčice  na  pripomienkovanie dňa: 11. 7. 

2019 

2.Návrh doplnku č.1/2019 ,ktorým sa mení VZN č.2/2014 bol schválený na  

zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva v Malčiciach dňa 10.7.2019 uznesením č 

92/2019.3, Doplnok č.1/2019 ,ktorým sa mení VZN č.2/2014 bol schválený na 

Obecnom zastupiteľstve dňa 20.8.2019.  Uznesením  č.99/2019. Doplnok 

č.1/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Malčice 

dňa:20.8.2019. 

5.Doplnok č.1/2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2014 nadobúda 

účinnosť 1.9.2019 

      Ing. Monika  Hamzová 

      Starostka obce 

 

  

 

   

 



 


