Dôvodová správa k návrhu Doplnku č.1 k VZN č. 3/2017
Dôvodom Doplnku č.1 k VZN č.3/2017 o určení príspevkov od rodičov a dospelých na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách v školských zariadeniach je zmena – zvýšenie sumy stravného.
Podkladom na zmenu je Opatrenie MPSVaR č.148 o sumách stravného vyhlásené 25.5.2018 v Zbierke
zákonov SR, účinné od 1.6.2018.
Stravovanie dospelých stravníkov sa riadi sumou stravného 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín
(pôvodná suma 4,50 €).
Toto má dopad aj na minimálnu hodnotu stravného lístka, ktorý sa zvyšuje z 3,38 € na 3,60 €.
Zamestnávateľ uhrádza 55% z 3,60 €, čo je suma 1,98 € (pôvodne 1,86 €).
Táto suma 1,98 € sa premieta do zmeny inkasa od dospelého stravníka – príloha č.7 VZN :
a)
CENA STRAVNÉHO LÍSTKA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRE DOSPELÉHO STRAVNÍKA
§10 ods.2
Cena stravného lístka za dospelého stravníka v ŠJ MŠ :
Hodnota stravného limitu :
1,26 €
+réžia
:
1,54 €
SPOLU dospelý stravník v ŠJ ZŠ :
2,80 €
- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55% z 3,60 €, t.j.
1,98 €
zamestnanec hradí doplatok do 2,80 €, t.j. 0,82 €
(z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa KZ)
- cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,80 €.
§10 ods.1
Cena stravného lístka za dospelého stravníka v ŠJ ZŠ :
Hodnota stravného limitu :
1,26 €
+réžia
:
1,64 €
SPOLU dospelý stravník v ŠJ ZŠ :
2,90 €
- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55% z 3,60 €, t.j.
1,98 €
zamestnanec hradí doplatok do 2,90 €, t.j. 0,92 €
(z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa KZ)
- cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,90 €.
§13 ods.1
Cena stravného lístka za dospelého stravníka pri diétnom stravovaní :
Hodnota stravného limitu :
1,51 €
+réžia
:
1,64 €
SPOLU dospelý stravník v ŠJ ZŠ :
3,15 €
- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55% z 3,60 €, t.j.
1,98 €
zamestnanec hradí doplatok do 3,15 €, t.j. 1,17 €
(z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa KZ)
- cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 3,15 €.
b)
CENA GASTROLÍSTKA PRE DOSPELÉHO STRAVNÍKA
§10 ods.3
Cena gastrolístka za dospelého stravníka vlastného zamestnanca :
Hodnota jedla/stravného lístka :
3,60 €
- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55% z 3,60 €, t.j.
1,98 €
zamestnanec hradí doplatok do 3,60 €, t.j. 1,62 €
(z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa KZ).
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vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

NÁVRH
Mesto Prievidza v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
predpisov a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2017 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach
pri materských školách a pri základných školách, na ktorom sa, podľa § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods.7
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Prievidzi :

Doplnok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza
č. 3 /2017
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
Článok 1
Základné ustanovenia
§ 10
Cena stravného lístka pre dospelého stravníka
Príloha č.7 sa nahrádza novým znením :
Príloha č.7
a)
CENA STRAVNÉHO LÍSTKA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRE DOSPELÉHO STRAVNÍKA

a
ŠJ MŠ
§10 ods.2
ŠJ ZŠ
§10 ods.1
ŠJ ZŠ diétne
§13 ods.1

Cena
stravného
lístka
b
2,80

stravný limit

Z toho
réžie

c

zamestnávateľ
d

Úhrada
zamestnanec

e

f

1,26

1,54

1,98

0,82*

2,90

1,26

1,64

1,98

0,92*

3,15

1,51

1,64

1,98

1,17*

*Zo stĺpca f za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo SF podľa kolektívnej zmluvy.
Cudzí/ iný dospelý hradí celú výšku stravného lístka uvedenú v stĺpci b.
b)
CENA GASTROLÍSTKA PRE DOSPELÉHO STRAVNÍKA
§10 ods.3
a
vlastný
zamestnanec

Cena
gastrolístka
b
3,60

stravný limit
c
x

Z toho
réžie
d
x

zamestnávateľ
e
1,98

Úhrada
zamestnanec
f
1,62*

*Zo stĺpca f za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo SF podľa kolektívnej zmluvy.
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Článok 3
Záverečné ustanovenia
§15
Záverečné ustanovenia
4. Na Doplnku č.1 k VZN č. 3/2017 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25.06. 2018.
5. Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 3/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na
webovom sídle mesta Prievidza od xx.06.2018 do xx.06.2018.
6. Doplnok č.1 k VZN č. 3/2017 nadobúda účinnosť 15-dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Prievidza.
7. Úplné znenie VZN č.3/2017 vrátane doplnku č.1 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom sídle mesta
www.prievidza.sk.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
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