Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8120 I9NZN,
ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 1012017 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy, o zápise dieťat‘a na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné naríadenie Č. 41201 9NZN
Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš na základe samosprávnej pósobnosti
podľa ustanovenia 6 ods. 7 a 17 ods. 4 písm. 9) zákona č. 369/7 990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podl‘a 28 ods. 5, 49 ods. 4, 114
ods. 6, 116 ods. 6 a 740 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 (d‘alej aj ako iba „zákon“), toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. l0/2OJ7NZN, o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o
prijímaní díet‘at‘a do materskej školy, o zápise dietat‘a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2019.

Čl.i
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 70/2OJ7NZN,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o prijímaní diet‘at‘a do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole (d‘alej len „naríadenie“) sa mení a
dopÍňa nasledovne:
Článok 7 Príspevok na číastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského
stravovania znie:
„Zriad‘ovatel‘ v zmysle ustanovenia
140 ods. 10 Školského zákona určuje výšku
príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca diet‘aťa a žiaka na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni.
(1)
Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovaníe 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 príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských
jedálňach a výdajných školských jedálňach podl‘a tohto VZN.
(2)
Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové
kategórie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriad‘ovatetskej
pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný
zástupca na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej jedálni v 2. finančnom pásme.
(3)
Zriad‘ovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo pre školy
v zriad‘ovateľskej pčsob nosti mesta.
Toto všeob. záv. nariadenie bohfvyvesené dňa
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Podpis primátora mesta:

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žíaka vo výške
(4)
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na
režijné náklady spolu za jedno jedlo od 07. 09. 2079, je nasledovný:
Finančný limit na nákup potravín
2.finančné pásmo
-

Ukazovateľ

Dotácia na
podporu
výchovy
dieťaťa k
stravovacím
návykom

Ciastocna
uhrada
rezijnych
nákladov

Spolu

Desiata

Obed

Olovrant

Materská škola stravník dieťa MŠ
(stravnik od 2 do 5 rokov)

0,36

0,85

0,24

O

0,10

1,55

Materská škola stravník dieťa MŠ
(stravník predškolská dochádzka, hmotná
núdza, životné minimum)

0,36

0,85

0,24

1,20

0,10

0,35

1 50

2 83

—

—

-

-

-

-

Materská škola poskytujúca stravu cudzí
stravník-dospelý

1 33
—

‘

‘

‘

Základná škola, Základná škola s materskou školou
Základná škola, Základná škola
s materskou školou stravník žiak prvého
stupňa ZŠ
-

-

Základná škola, Základná škola s
materskou školou- stravník žiak druhého
stupňa ZŠ
-

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu MŠ
stravnik dieta MS
(stravník_od_2_do_5_rokov)
Základná škola, Základná škola
s materskou školou poskytujúca stravu MŠ
—stravník—dieťa MŠ
(stravník predškolská dochádzka, hmotná
núdza,_život,_minimum)
-

—

—

1,15

1,23

—

—

1,20

0,10

0,05

1,20

0,10

0,13

0,36

0,85

0,24

O

0,10

0,36

0,85

0,24

1,20

0,10

0,35

—

—

0,50

1,65

—

—

0,50

1,73

0,50

1,95

1,50

2,83

-

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu
cudzí stravník -žiak prvého stu pňa

-

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu-cudzí
stravník žiak druhého stupňa

—

—

1,15

1,23

1,55

-

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu MŠcudzí stravník-dieťa MŠ
Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu cudzí
stravník-dospelý

*sumy v tabul‘ke sú uvedené v eurách

0,36

—

0,85

1,33

0,24

—

—

—

V prípade zmeny súm nákladov na nákup potravin na jedno jedlo podta
(5)
vekových kategórií stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR vzmysle 140, ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien zriad‘ovateľ oboznámi riaditeta školy so zmenou finančného pásma
určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategóríí stravníkov.
(6)
Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci. Príspevok
sa möže uhradit naraz aj za viac mesíacov kalendárneho roka po dohode s riaditetmi
základných a materských šköl.
(7)
Príspevok zákonného zástupcu diet‘ata materskej školy na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dietaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
školy-predškolák za každý deň, v ktorom sa dieta zúčastnilo edukačnej činnosti
a odobralo stravu.
(8)
Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom žiaka, ktorý sa zúčastnil edukačnej činnosti a odobral
stravu.
Zákonný zástupca diet‘ata alebo žiaka je povinný uhradit rozdiel medzi
(9)
poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom a výškou nákladov
na nákup potravín a režijných nákladov.
(10) V prípade že zákonný zástupca neodhlásil v stanovenom termíne zo
stravy dieta alebo žiaka, na ktorých sa vztahuje posky[ovania dotácie, je povinný
uhradiť pnú výšku príspevku.
(11) Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dietat‘a alebo
žiaka za:
a) odobratú stravu v prvom dni, v ktorom sa diet‘a/žiak nezúčastnil výchovno
vzdelávacieho procesu,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca
neodhlásil žiaka ZŠ najneskór do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z
poskytovania stravy v školskej jedálni,
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca
neodhlásil diet‘a MŠ z posky[ovania stravy najneskör do 6:30 hod. v deň poskytovania
stravy v školskej jedálni.
(12) V prípade že žiak ochorie v noci, musí ho rodič odhlásit zo stravy ráno
do 6:30 hod. nasledujúceho dňa.
(13) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských
a základných škčl, školských zariadení a mých fyzických osób sa stanovuje
prepočítaním skutočných nákladov na jedno vydané hlavné jedlo obed v školských
jedálňach pri základných školách minimálnou sumou 1,50 €. Konkrétnu výšku
príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní
minimálnej sumy určí riaditeľ školy na základe prepočtu režijných nákladov za
—

—

predchádzajúci kalendárny rok, pričom na prepočet nie je potrebný súhlas
zriad‘ovateľa.
(14) Hodnota jedla pre íných dospelých stravníkov zahřňa výšku finančného
príspevku podľa zvoleného finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.

Čl.2
1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Míkuláši sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení dňa 20.06.207 9.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na
úradnej tabulí mesta Liptovský Mikuláš.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnost‘ 01. 09. 2079.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne závázného nariadenia mesta
Liptovský Mikuláš č
/207 9, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné
nariadenie Č. 10/2OI7NZN, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímanĺ dieťat‘a do
materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2OJ9NZN zo dňa
21. 03. 2019.
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Ing. n BJcháč, PhD.
primát$r mesta

Tato všeob. záv.

nariadenie je účinné dňorn

V Lipt. M;k!dsI na
Podpis primátora mesta
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