MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 218
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VEĽKÝ MEDER č. 208
O URČENÍ VÝŠKY A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
MESTA VEĽKÝ MEDER

Nadobúda účinnosť dňom 15.10.2021

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi na základe ust. § 28 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov v spojení s ust. § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Veľký Meder
č.208 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder
Čl. 1
Predmet nariadenia
Dňom 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úkony zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Zákon č.
417/2020, korým sa mení a doĺňa zákon o dotáciách. V zmysle tohto zákona sa Všeobecné nariadenie
mesta Veľký Meder č. 208 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder zo dňa
01.09.2019 mení a dopĺňa nasledovne:

1.

§ 7 bod 3. sa mení nasledovne, ktorý znie:
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti a odporúčané výživové dávky a
príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň
nasledovne:

Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín
na 1 jedlo
1. finančné pásmo
Desiata
Obed

Olovrant

Spolu
náklady
na
nákup
potravín

Príspevok Dotácia na
zák.zást. podporu

Platba zák.
zást.
na 1 deň

na režijné dieťaťa k
(RN a dopl.
náklady
stravovacím na nákup
návykom
potravín)

MŠ denná
(stravník dieťa MŠ)
MŠ denná

0,34

0,80

0,23

1,37

0,30

0,00

1,67

( 5 ročné deti a deti , kt.
dovŕšili 6 rokov veku
v poslednom roč. MŠ,
a rodič podá žiadosť o dotáciu,
čestné prehlásenie)

0,34

0,80

0,23

1,37

0,30

1,30

0,37

Školská jedáleň pri ZŠ
ZŠ stravník
žiak I. stupňa ZŠ
ZŠ stravník – žiak
I. stupňa ZŠ

0,00

1,08

0,00

1,08

0,30

0,00

1,38

0,00

1,08

0,00

1,08

0,30

1,305

0,30

0,00

1,16

0,00

1,16

0,30

0,00

1,46

( dieťa, kt. nedovŕšilo 15
rokov veku, dieťa kt. dovŕšilo
15 rokov veku a rodič podá
žiadosť o dotáciu, čestné
prehlásenie)

0,00

1,16

0,00

1,16

0,30

1,305

0,30

Dospelí stravníci

0,00

1,26

0,00

1,26

0,30

0,00

1,56

( dieťa dovŕšilo 6 rokov veku
a nedovŕšilo 15 rokov veku,
rodič podá žiadosť o dotáciu,
čestné prehlásenie)

ZŠ stravník
žiak II. stupňa ZŠ
ZŠ stravník – žiak
II. stupňa ZŠ

§ 7 body 6., 7., 9. sa vynechávajú.
§ 7 bod 6. ktorý nahrádza bod 8.,
§ 7 bod 6. Nové znenie:
Stravník s diétou – ak zákonný zástupca preukáže lekárske potvrdenie od odborného lekára
(špecialista, gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) bude mu dotácia 1,30 € na deň, kedy
bolo dieťa prítomné v školskom zariadení poskytnutá. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému
zástupcovi na účet za dni prítomnosti v školskom zariadení. Zákonný zástupca za stravníka s diétou
režijné náklady neuhrádza6.
bod.7, ktorý nahrádza bod 10,
bod.8, ktorý nahrádza bod.11.

1.
2.
3.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Právne úkony neupravené týmto nariadením sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia.

Holényi Gergő
primátor mesta
_______________________________________________________________________________
5V zmysle § 4 ods.3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

dieťaťa dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obedu v materskej škole a v
základnej škole na:
a) každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a MŠ alebo ZŠ je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima,
c) dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na
sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v
domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čstným vyhlásením.
6

V zmysle § 4 ods.6 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo

vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej
účasti na vzdelávaní v ZŠ.

