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Obecné zastupiteľstvo obce Cífer pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia:

Článok I.
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
(1) Výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej školy (ďalej ZŠ) a zároveň výšku príspevku
cudzích stravníkov na:
a) čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
b) výšku príspevku na režijné náklady.
(2) Podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer.
Príspevok na náklady zariadenia školského stravovania je príjmom rozpočtu obce.

Článok II.
Stravovanie v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Cífer, poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne
prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.
(2) Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave a so súhlasom
zriaďovateľa môže Školská jedáleň so sídlom Nám. A. Hlinku 31, Cífer poskytovať stravovanie i iným
fyzickým osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
(3) V zmysle §140 zákona č.245/2008 Z. z. poskytuje jedáleň stravovanie zamestnancom ZŠ a tiež
zamestnancom školskej jedálne.
(4) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(5) V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§ 4 ods. 6) sa poskytuje
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa
dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
(6) Z kapacitných dôvodov školská jedáleň neposkytuje diétne stravovanie. Nárok na dotáciu má však aj
dieťa, ktorého zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho odborného lekára vyžaduje osobitné
stravovanie. Zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu, dotáciu 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania
v ZŠ.

(7) Na prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy využíva školská jedáleň elektronický systém. Podmienky
používania tohto systému zverejní školská jedáleň osobitým vnútorným predpisom. Zaevidovaní
stravníci sú automaticky prihlásení na stravovanie pri otvorení nového mesiaca (po 25.dni
predchádzajúcom daný mesiac). Odhlasovanie je systémom umožnené do 14.00 h dňa
predchádzajúceho stravovaciemu dňu (prostredníctvom portálu strava.cz sa odhlasuje stravník sám,
príp. prostredníctvom zákonného zástupcu), resp. do 7.00 h v pondelok a v deň nasledujúci po sviatku
alebo dni pracovného pokoja/voľna.
(8) Výdaj jedál v školskej jedálni sa realizuje v čase od 11.30 h do 14.00 h každý pracovný deň v období
od 2.9. do 30.6. aktuálneho školského roka. V čase prázdnin, resp. plánovaných odstávok energií,
rozhoduje o prevádzke zariadenia školského stravovania riaditeľka školskej jedálne.

Článok III.
Podmienky úhrady v školskej jedálni
(1) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej
školy:
a) za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr
do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom
stravovacom dni, resp. do 7.00 h v deň nasledujúci po sviatku alebo dni pracovného pokoja.
(2) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 25. dňa
mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
(3) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo na
nákup potravín pre stravníkov ŠJ.
(4) Zákonný zástupca uhrádza do 25. augusta vopred jednorazový príspevok na stravovanie na obdobie
september-december aktuálneho školského roka a do 25.januára príspevok na obdobie január-jún
aktuálneho školského roka. Výška príspevku a podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú
stanovené v zápisnom lístku stravníka alebo v prevádzkovom poriadku jedálne.
(5) Vyúčtovanie stravného a spôsob platenia príspevkov upraví riaditeľka školskej jedálne interným
predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v priestoroch
školskej jedálne.

Článok IV.
Stravovanie dospelých stravníkov v školskej jedálni
(1) Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadení školského stravovania.
(2) Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma
stanoveného MŠVVaŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 až 19-ročných žiakov strednej školy. Školská
jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
(3) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných
nákladov.
(4) Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce.

Článok V.
Výška príspevku v školskej jedálni
Príspevok, ktorý uhrádzajú stravníci, vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené
za každý stravovací deň nasledovne:
Stravník

Náklady na
nákup potravín
- obed

Príspevok
na režijné
náklady

Dotácia na podporu
dieťaťa k stravovacím
návykom

Platba za 1/deň

Žiak ZŠ - I. stupeň

1,15€

0,30€

1,20€

0,30€

Žiak ZŠ – II. stupeň

1,23€

0,30€

1,20€

0,33€

Zamestnanec ZŠ a ŠJ

1,33€

1,21€

-

2,54€

Cudzí stravník

1,33€

1,21€

-

2,54€

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
(1) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cífer č. 3/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Cífer.
(2) Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Cífer dňa 28.8.2019,
uznesením č. 93/9/2019
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019.

V Cíferi, dňa 30.8.2019

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce Cífer

