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Doplnkom č. 1 sa mení VZN č.   2  /2010 o určení výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú  úhradu  nákladov  škôl  a školských  zariadení  spojených  s ich  činnosťou 
a o mieste  a čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky 
nasledovne:

Bod 8.2 Určenie výšky poplatku v ŠJ znie

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov nasledovne:

MŠ stravníci od 2 – 6 rokov
desiata 0,30 € obed 0,72 € olovrant 0,25 € spolu 1,27 €

ZŠ stravníci od 6 – 11 rokov
obed 1,09 € spolu 1,09 €

stravníci 11 – 15 rokov
obed 1,16 € spolu 1,16 €

4)  Školská  jedáleň  môže  poskytovať  stravovanie  stravníkom  iného 
zriaďovateľa, pričom tento zriaďovateľ prispieva na prevádzkové náklady, t.z. 
prípravu  obeda  výškou  réžie,  ktorú  určí  riaditeľ  školy  na  základe  vzorca 
uvedeného nižšie.
5)   Pre dieťa,  ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej  

           núdzi  zriaďovateľ  i vedúca  ŠJ  postupuje  podľa  osobitného  predpisu  
           a v spolupráci s Obvodným ÚPSVaR.

6)  Školská  jedáleň  poskytuje  stravovanie  za  čiastočnú  úhradu  nákladov,  
ktoré  uhrádza  zamestnanec  školy,  školského  zariadenia  a iná  fyzická  
osoba vo výške:

Dospelé osoby a iné fyzické osoby
Stravníci od 15 – 18/19 rokov

obed 1,26 + réžia spolu 1,26 € + réžia

Výroba jedál  a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnancov škôl  a školských 
zariadení)  sa  zabezpečuje  podľa  vekovej  kategórie  stravníkov  15-18/19  ročných 
a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

Výšku réžie určuje riaditeľ školy – štatutár, ktorej súčasťou je školská jedáleň, na 
základe údajov od vedúcej školskej jedálne, pričom sčíta hrubú mzdu zamestnancov 
ŠJ  za  kalendárny  rok,  poistné  a príspevky  zamestnávateľa  do  poisťovní  a fondu 
zamestnanosti  a prevádzkové  náklady.  Následne  získaný  súčet  vydelí  počtom 
vydaných  jedál  a pokrmov  za  kalendárny  rok.  Určenú  výšku  réžie  s prepočtom 
predloží zriaďovateľovi.
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Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza a to 
bezhotovostne  na  potravinový  účet  konkrétnej  školskej  jedálne 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Púchov,  v ojedinelých  prípadoch 
v hotovosti  do pokladne vedúcej ŠJ, alebo poštovou poukážkou a to len po 
dohode s riaditeľom školy.

Dôvodová správa

  Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR zverejnilo 
aktualizáciu  finančných pásiem nákladov na nákup potravín  na  jedno jedlo  podľa 
vekových kategórií  stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo 
výške  nákladov  na nákup  potravín  od 01.  09.  2011  vrátane  diétneho  systému 
stravovania.  Úpravou výšky poplatku vychádzame v ústrety vedúcim ŠJ v školách 
a školských zariadeniach, ktoré o zvýšenie požiadali i prostredníctvom žiadostí.


