OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

DODATOK Č. 1

k
VZN č. 4/2021
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik

Dodatok č. 1 k VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovom sídle obce dňa:
18.10.2021
Zvesené z úradnej tabule a webového sídla obce dňa :
Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom :
Uznesenie OZ č. 72/2021

2.11.2021
zo dňa: 15.10.2021

Bc. Mária Kleinová
starostka obce
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Obec Spišský Štiavnik v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon)
a zákona 417/2020 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

vydáva
dodatok č. 1
k
VZN č. 4/2021
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik,
kde v článku 8, bode 8.1.3 dopĺňa ods. 3., 3a) a v bode 8.1.5 dopĺňa v ods. a) a b) číslo účtu
pre MŠ Slnečná 532/5A, Spišský Štiavnik
Článok 8
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
8.1 Príspevok na stravovanie v ŠJ pri MŠ
8.1.1

Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov –
finančné pásmo č. 2:

Materská škola v Spišskom Štiavniku
- desiata
- obed
- olovrant
Spolu

0,36 €
0,85 €
0,24 €
1,45 €

8.1.2 Zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín(ďalej len „stravné“) mesiac vopred
k 15. dňu v mesiaci bankovým prevodom nasledovne:
Kategória
stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Cena
Dotácia na
nákupu
podporu
potravín v stravovacích
€
návykov

Dieťa MŠ

0,36

0,85

0,24

1,45

x

Dieťa MŠ –
hmotná núdza,
životné
minimum

0,36

0,85

0,24

1,45

1,30

Preddavok
zák.zástupcu
v € na jedno
jedlo
21 dní
1,45
30,45
0,15
3,15
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8.1.3 Jednorazový príspevok, ktorý slúži na úhradu neodhlásenej stravy (ďalej len „záloha“) u detí
v hmotnej núdzi a životnom minime stanovuje obec vo výške 20 € na jedno dieťa. Záloha sa
uhrádza vopred, pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka
najneskôr do 20. augusta), a bude zúčtovaná po ukončení školskej dochádzky dieťaťa v MŠ.
V prípade nedostatočnej výšky zálohy nebude stravníkovi poskytnutá strava.
Vyúčtovanie platieb sa realizuje jedenkrát ročne k 31.8. príslušného školského roka alebo po
ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

Príspevok na režijné náklady obec stanovuje paušálne na 2,00 Eur na mesiac a to
v dvoch platbách
1. Platba – do 20. augusta – za prvý polrok školského roka a to v sume 10,00 Eur
2. Platba – do 20. januára – za druhý polrok školského roka a to v sume 10,00 Eur
3. Platba – do 15. novembra – za prvý polrok školského roka 2021/2022 a to v sume
8,00 Eur ( MŠ Slnečná 532/5A, Spišský Štiavnik)
3a) Príspevok na režijné náklady v ďalších obdobiach sú splatné podľa ods. 1. a 2.
tohto bodu.
V prípade, že dieťa/žiak neodoberie v mesiaci ani jednu stravnú jednotku, poplatok za
tento mesiac sa presunie do ďalšieho obdobia.
8.1.4 Výška stravného pre zamestnancov
- finančné pásmo č. 2 – príspevok na potraviny
- príspevok na režijné náklady
Spolu – príspevok na celú stravnú jednotku

1,33 €
1,37 €
2,70 €

8.1.5 Spôsob úhrady:
Bankovým prevodom nasledovne:
a) úhrada stravného:
- číslo účtu: IBAN SK31 5600 0000 0034 0513 6030 – účet obce ( na tento účet budú platiť žiaci
MŠ Hornádska 239, Spišský Štiavnik)
- číslo účtu: IBAN SK70 0200 0000 0016 8574 6458 – účet školskej jedálne pri základnej škole
( na tento účet budú platiť žiaci MŠ Slnečná 532/5A, Spišský Štiavnik)
b) úhrada réžie:
- číslo účtu: IBAN SK86 0200 0000 0017 4156 3753 – účet obce( na tento účet budú platiť žiaci
MŠ Hornádska 239, Spišský Štiavnik)
- číslo účtu: IBAN SK76 0200 0000 0016 6211 6859 – účet školskej jedálne pri základnej škole
(na tento účet budú platiť žiaci MŠ Slnečná 532/5A, Spišský Štiavnik)
c) poštovou poukážkou – vydá vedúca ŠJ
Variabilný symbol, ktorý je potrebné pri platbách uvádzať, pridelí vedúca ŠJ.
Pri neuhradení príspevkov a nedodržaní termínov uvedených v bode 8.1.2 nebude možné
stravovanie dieťaťa v ŠJ pri MŠ.
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8.1.6 Odhlasovanie zo stravovania:
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr.
Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný
stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára (jednorazového
obalu), ale v takomto prípade zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku
na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa v MŠ je potrebné dieťa zo stravovania odhlásiť
podľa prvej vety tohto bodu.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade
neúčasti svojho dieťaťa v MŠ, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku
na stravovanie zajedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa
finančného pásma (viď bod 8.1.2). Strava za plnú výšku poplatku sa poskytne len v prvý deň
neprítomnosti žiaka na vyučovaní.
8.2.1 Výška príspevku na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov –
finančné pásmo č. 2:
a) stravník – žiak v ZŠ I. stupeň: 1,15 €
b) stravník – žiak v ZŠ II. Stupeň: 1,23 €
c) stravník – žiak MŠ:
- desiata – 0,36 €
- obed – 0,85 €
- olovrant – 0,24 €
Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Dodatok č. 1 k VZN obce Spišský Štiavnik č. 4/2021 o určení výšky príspevkov
v školách školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Štiavniku , dňa 15.10.2021, uznesením číslo
72/2021.
9.2 Dodatok č. 1 k VZN obce Spišský Štiavnik č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Štiavnik nadobúda
účinnosť 2.11.2021
V Spišskom Štiavniku, dňa 15.10.2021
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