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Dôvodová správa:
Na základe požiadaviek Základnej školy s materskou školou Bojnice ohľadom
zvyšovania cien základných potravín, cien energií, mzdových nákladov ako aj ostatných
vstupov, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny, sme pripravili návrh všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré upravuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady (ďalej len „výšku
príspevku“).
Do návrhu všeobecne záväzného nariadenia boli zohľadnené aj požiadavky od rodičov detí
a žiakov navštevujúcich materskú školu a základnú školu, ohľadom zabezpečenia diétneho
stravovania pre deti a žiakov s diagnózou „celiakia“, s ktorými sa na základnú školu a mesto
Bojnice obracali počas roka 2018.
Všeobecne záväzné nariadenie a jeho príloha, ktorá určuje výška príspevku boli v nezmenenej
podobe od roku 2012 a v súčasnosti už výška príspevku nepokrýva náklady zariadenia
školského stravovania spojené s prípravou stravovania pre deti a žiakov navštevujúcich
materskú školu a základnú školu.
V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú zohľadnené aj dotácie zo štátneho rozpočtu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.1. 2019 v zmysle zákona NR SR č.
375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NÁVRH NA UZNESENIA
Mestská rada
Uznesenie č. ......./2019
A/ berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo: VZN– –2019 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok
tejto úhrady
B/ berie
Stanoviská komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach
C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia číslo: VZN– –2019 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto
úhrady
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Mestské zastupiteľstvo
Uznesenie č. ......./2019
A/ berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo: VZN– –2019 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok
tejto úhrady
B/ berie
Stanoviská komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach
C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia číslo: VZN– –2019 o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto
úhrady
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NÁVRH

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN– –2019
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady

Schválené uznesením MsZ č. ......./2019 zo dňa ........... 2019

Gestorský útvar: Správne oddelenie
Vypracoval: Ing. Pavel Herda
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Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach (ďalej len „MsZ“) v zmysle §6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 140 zákona NR
SR č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
VZN- -2019
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Mesto Bojnice je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7,
Bojnice, IČO: 031201628, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania - Školská
jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Školská 292/7 Bojnice (ďalej len „školská
jedáleň“).
2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je určiť výšku
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a určiť podmienky platenia tohto
príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
3) 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 a úhradu režijných
nákladov určených týmto všeobecne záväzným nariadením.
4) Výška príspevkov na stravovanie v školskej jedálni je stanovená v prílohe tohto nariadenia,
ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
5) Príspevok na réžie za stravovanie dieťaťa alebo žiaka sa nevzťahuje k počtu odobraných
jedál.
6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi, je oslobodený od úhrady príspevku na réžie.
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7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie
určenú týmto nariadením podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú určené v prílohe
tohto nariadenia, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
8) Pre vybrané skupiny detí a žiakov sa od výšky finančného príspevku na stravovanie
odpočíta suma dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v zmysle platných právnych predpisov.
9) Školská jedáleň zabezpečuje aj výdaj diétnych jedál – obedov pre deti a žiakov, ktorí podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu trpia ochorením „celiakia“. Strava je
zabezpečené zo zmluvného zariadenia školského stravovania – školská jedáleň Základnej
školy s materskou školou, Malonecpalská ulica, 206/37, 971 01 Prievidza. Výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni sa bude riadiť platným nariadení mesta Prievidza pre túto školu. Dovoz stravy rámci
platných hygienických noriem zabezpečí školská jedáleň a náklady na dovoz stravy a réžiu
znáša zriaďovateľ základnej školy, mesto Bojnice.
10) Presnejšie podmienky na uplatnenie si nároku dotácie určuje vnútorná smernica školskej
jedálne.
Čl. 2
Určenie podmienok platenia príspevku
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet
zriaďovateľa jedným z nasledovných spôsobov:
a) na základe vystaveného šeku školskej jedálne,
b) trvalým príkazom na úhradu alebo bezhotovostne prevodom na účet školskej jedálne
číslo:
IBAN: SK28 0200 0000 0000 1363 6382 (13636382/0200),
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s.,
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni sa za mesiace
február až december platí mesačne vopred najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca. Platba za mesiac január musí byť uhradená v príslušnom mesiaci,
najneskôr do 5. dňa.
3) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto:
a) osobne u vedúcej školskej jedálne,
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b) telefonicky na čísle: +421 46 540 31 60
c) e-mailom na adresu: sjbojnice@azet.sk
d) elektronicky cez internetovú aplikáciu školskej jedálne
Podmienky odhlasovanie žiakov zo stravovania sú upravené v prevádzkovom poriadku
školskej jedálne a vo vnútornej smernici školskej jedálne, ktoré sú uverejnené na webovom
sídle Základnej školy s materskou školou Bojnice.
4) Príspevok na stravu za včas nahlásenú neúčasť na stravovaní sa zohľadní vo výške
príspevku v nasledujúcom mesiaci.
5) Príspevok na réžie za stravovanie dieťaťa alebo žiaka sa nevzťahuje k počtu odobraných
jedál.
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.
2) Toto nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Bojniciach číslo ......./2019 zo dňa ........... 2019.
3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňa 1.4. 2019.
4) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Bojnice č. VZN-03-2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady.

V Bojniciach dňa .............. 2019

PhDr. František Tám, MBA
primátor mesta
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Príloha č. 1
ku Všeobecne záväznému nariadeniu
číslo: VZN- -2019
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady
Mesto Bojnice určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom
zariadení takto:
Veková kategória stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Základné
potraviny spolu:

Materská škola

0,30 €

0,72 €

0,25 €

1,27 €

2,00 €/1 dieťa

(stravníci od 2 do 6 rokov)

1,50 €/ každé ďalšie dieťa
-

Základná škola

1,09 €

-

1,09 €

1,50 €/ 1 dieťa

(stravníci od 6 do 11 rokov)

1,00 €/ každé ďalšie dieťa
-

Základná škola

1,16 €

-

1,16 €

1,50 €/ 1 dieťa

(stravníci od 11 do 15 rokov)
Základná škola

Príspevok na réžia za
mesiac

1,00 €/ každé ďalšie dieťa
0,30 €

-

-

0,30 €

-

1,26 €

-

1,26 €

-

(stravníci od 6 do 15 rokov)
Dospelý stravník

1,09 €/jedlo

Pre deti, na ktoré sa vzťahuje
Ceny za základné potraviny sú určené v rámci 4. finančné pásma nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a
žiaka vo výške nákladov na nákup potravín platných od 01. 09. 2011.
V Bojniciach

2019
PhDr. František Tám, MBA
primátor mesta
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