Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Hybe v znení neskorších zmien a doplnkov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Hybe na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hybe

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hybe v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 sa mení a dopĺňa takto:

§ 4 vrátane nadpisu znie:

§4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady v školskej
jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa osobitného predpisu
/1/ a príspevku zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov.

(2) Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a dospelá osoba je:
a) v materskej škole
1. pre stravníkov od 2 do 6 rokov 1,45 €, v tom: desiata 0,36 €,
obed 0,85 €,
olovrant 0,24 €,
2. pre dospelých stravníkov obed 1,33 €,
b) v základnej škole
1. pre stravníkov od 6 do 11 rokov – I. stupeň, obed 1,15 €,
2. pre stravníkov od 11 do 15 rokov – II. stupeň, obed 1,23 €,
3. pre stravníkov dospelí, obed 1,33 €.
(3) Na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania prispieva
zákonný zástupca dieťaťa, žiaka sumou vo výške 0,25 € za jedno hlavné jedlo
(4) Príspevok podľa odseku 2 sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu /2 .
(5) Príspevok podľa odseku 2 spolu s príspevkom podľa odseku 3 sa uhrádza mesačne vopred
najneskôr do 20 dňa predchádzajúceho mesiaca.
(6) Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa
zvoleného finančného pásma nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného
jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných.
(7) Na úhradu príspevku podľa odseku 2 môže riaditeľ/ka školy stanoviť finančnú zábezpeku
do výšky 30 € a určiť podmienky jej úhrady. Finančnú zábezpeku uhrádza zákonný zástupca
do 1.9.pred začatím školského roka na nákup potravín nedotovanej stravy na žiaka, pre
prípad, že zákonný zástupca včas neodhlási žiaka zo stravy najneskôr do 13.00 hod.
predchádzajúceho kalendárneho dňa , na vyrovnanie finančného rozdielu vrátenej odčerpanej
dotácie, ktorá bude uhradená z finančnej zábezpeky. V prípade neodhlásenia zo stravy bude
finančná zábezpeka použitá na uhradenie stravnej jednotky. Ročné zúčtovanie finančnej
zábezpeky sa zrealizuje minimálne 1x k ukončeniu školského roka /30.6./
1/ § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2 /§ 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

Čl. II Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hybiach
dňa 2.12. 2019.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 18.12.2019

Ing. Karol Pavlíček
Starosta obce Hybe

Návrh VZN bol zverejnený :
Na úradnej tabuli obce dňa 15.11.2019.........................
Webovom sídle obce dňa .15.11.2019...........................
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 2.12.2019
Doručené pripomienky: /počet/ 0....................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 2.12.2019.....................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 2.12.2019.....................
VZN vyvesené na Úradnej tabuli obce dňa: 3.12.2019...............
zverejnené na Webovom sídle obce dňa 3.12.2019............................
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