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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116
ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným nariadením určuje
podmienky stravovania stravníkov v Zariadení školského stravovania na Ul. dunajskej č. 4.
Článok I.
§1
Predmet úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podrobnosti týkajúce sa
stravovania stravníkov v Zariadení školského stravovania na Ul. dunajskej č. 4 (ďalej
len „ZŠS“).
2. VZN určuje termín, spôsob objednávania, výdaja stravy a ostatné podmienky úhrady
nákladov spojených so stravovaním v ZŠS pre všetky kategórie stravníkov.
§2
Spôsob a forma stravovania
1. ZŠS zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov základných škôl v priestoroch
školskej jedálne a poskytuje výdaj stravy v obedároch pre cudzích stravníkov
uvedených v prílohe č. 2 tohto VZN.
2. Výdaj stravy – obedov – je určený od 11,30 hod. do 14,00 hod.
3. Objednávanie stravy pre žiakov a zamestnancov škôl sa zabezpečuje úhradou za
stravovanie na nasledujúci mesiac.
4. Cudzí stravníci si objednávajú stravu na základe zmluvy o poskytovaní stravovacích
služieb (príloha č. 3).
§3
Výška stravného
1. Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na potraviny
pre jednotlivé kategórie stravníkov a kalkuláciou celkových nákladov – režijné
náklady na stravovanie za predchádzajúci kalendárny rok.
2. Pre stravníkov – žiakov v hmotnej núdzi – cena stravného lístka sa odvíja od
platného Výnosu MPSVaR SR, ktorý upravuje príspevok na stravovanie detí
v hmotnej núdzi.
3. Výška stravného pre dôchodcov je upravovaná podľa výšky dôchodku, ktorého
hranice určí obec.
4. Výšky stravného pre jednotlivé kategórie stravníkov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto
VZN a sú upravované každoročne do 31.3. b.r.
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Platby za stravovanie
1. Platbu za stravu môže stravník uskutočniť poštovou poukážkou alebo
bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB Želiezovce, podľa kategórie
stravníkov a rozhodnutia o výške stravného:
• žiaci ZŠ: č.ú. 2205366451/0200
• ZŠ za svojich zamestnancov: č.ú.: 30427152/0200
• cudzí stravníci: č.ú. 30427152/0200
2. Platba za stravu musí byť uhradená do 25. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci
mesiac.
3. Zúčtovanie uhradených platieb a odobraných jedál pre žiakov a zamestnancov ZŠ sa
vykoná k 30.6. a k 31.12. b.r., zúčtovanie uhradených platieb a odobraných jedál
cudzích stravníkov sa vykoná k 31.12. b.r.
§5
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch
dňa 26.05.2010 uznesením č. 16-2.1 a nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Ing. Marián Kotora
starosta obce

Príloha č. 1
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Príloha č. 1:
ROZHODNUTIE
o výške stravnej jednotky a o výške úhrady nákladov za stravovanie
v ZŠS na Ul. dunajskej č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Finančnými pásmami nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydalo MŠ SR
a VZN obce Tekovské Lužany o podmienkach stravovania stravníkov v ZŠS Dunajská 4,
rozhodlo s účinnosťou od 1.9.2011:
1. o výške stravnej jednotky podľa vekovej kategórie stravníka nasledovne:
v tom:
stravná jednotka
celkom

náklady na potraviny

režijné náklady

žiaci I. stupeň ZŠ

2,54

0,95

1,59

žiaci II. stupeň ZŠ

2,60

1,01

1,59

dospelí stravníci

2,70

1,11

1,59

kategória

2. o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s finančnými pásmami od rodičov, iných osôb, ktoré majú voči
žiakom vyživovaciu povinnosť nasledovne:
kategória

úhrada stravníka

žiaci I. stupeň ZŠ

0,95

žiaci II. stupeň ZŠ

1,01

žiaci I. stupeň ZŠ HN

0,00

žiaci II. stupeň ZŠ HN

0,00

3. o výške úhrady nákladov za stravovanie od zamestnancov základných škôl,
dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov obce Tekovské Lužany a iných
stravníkov nasledovne:
v tom:
náklady celkom

náklad zamestnávateľa

náklad
zamestnanca

zamestnanci

2,70

1,49

1,21

cudzí stravníci

2,90

kategória

dôchodcovia podľa výšky dôchodku
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Príloha č. 2
MENNÝ ZOZNAM
cudzích stravníkov a dôchodcov, ktorí sa stravujú v ZŠS Dunajská 4
k 1.6.2010
Dôchodcovia:
1. Etela Tóthová
2. Ondrej Bakuľa
3. Gizela Kicsindiová
Cudzí stravníci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MUDr. Helena Sipajová
Beáta Remeňová
Pavol Tóth
Lucia Lenkeyová
Pavol Hypský
Žaneta Gulaiová
Zuzana Bednáriková
Marián Blahovič
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Príloha č. 3
Kritériá poskytnutia príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie je možné priznať na základe podania žiadosti a po splnení
nasledovných kritérií:
Žiadateľom je:
1. samostatne žijúci dôchodca
2. manželia – ťažko zdravotne postihnutí
3. samostatne žijúci občan v hmotnej núdzi s príjmom na hranici životného minima
4. dôchodca/dôchodkyňa žijúci/-a s manželom/manželkou, druhom, družkou
v spoločnej domácnosti, s podmienkou dovŕšenia veku oboch manželov 65 rokov –
ich príjmy sa posudzujú spoločne
5. manželia – dôchodcovia s podmienkou dovŕšenia veku oboch manželov nad 65 rokov
– ich príjmy sa posudzujú spoločne
Stanovenie výšky príspevku – pri stanovení výšky príspevku obce na stravovanie
dôchodcov sa vychádza z výšky stravnej jednotky pre dôchodcov v ZSS p. Drevaňu (t.č. 1,49
€) a percentuálnej výšky úhrady dôchodcu v závislosti od výšky jeho dôchodku nasledovne:
výška
dôchodku
(€)

ZSS p. Drevaňu
stravná
jednotka
(€)

do 249
250 - 300
301 - 365
od 365
vyššie

1,49

ZŠS Dunajská 4
stravná
náklady
jednotka
dôchodcu
(€)
(€)

príspevok
dôchodcu (%)

náklady
dôchodcu
(€)

príspevok
obce (€)

35

0,52

1,00

40

0,60

0,90

60

0,90

0,60

2,30

100

1,49

0

2,90

1,90
2,90

2,00

K žiadosti je nutné doložiť rozhodnutie o výške dôchodku, alebo iného príjmu.
Žiadosti posudzuje sociálna komisia obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch, ktorá
následne vydá rozhodnutie.
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Príloha č. 4
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ STRAVOVANIA
I.
Zmluvné strany
Obec Tekovské Lužany
zastúpená: Ing. Mariánom Kotorom, starostom obce
IČO: 00307548
DIČ: 2021023708
Bankové spojenie: VÚB Želiezovce
číslo účtu: 30427152/0200
Sídlo: Obecný úrad v Tekovských Lužanoch
SNP 43
935 41 Tekovské Lužany
a
občan/stravník
meno, priezvisko :
nar. :
trvale bytom:
č. OP:

právnická/fyzická osoba
názov:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
sídlo:
II.
Predmet zmluvy

1.

2.
3.

Obec Tekovské Lužany ako prevádzkovateľ zabezpečí občanovi stravnú jednotku
v rozsahu jedno teplé jedlo pozostávajúce z polievky a jedného jedla podľa
jedálneho lístka.
Strava sa bude vydávať v pracovných dňoch od 11,30 hod do 14,00 hod v Zariadení
školského stravovania na Ul. dunajskej č. 4 (ďalej len „ZŠS“).
Odhlásenie stravy môže občan uskutočniť deň vopred do 14,00 hod u vedúcej ZŠS.
II.
Podmienky zmluvy

1.
2.
2.
3.

Jedálny lístok zostavuje vedúca ZŠS a je k dispozícii v ZŠS.
Výška stravnej jednotky: 2,85 €.
Cena za stravnú jednotku sa upravuje každoročne k 31.3. b.r.
K 25. dňu v danom mesiaci si občan predplatí stravu na nasledujúci mesiac. Rozdiel
medzi predplatenými a skutočne odobratými obedmi sa zohľadní v nasledujúcom
mesiaci v ktorom si občan predplatí stravu . Strava bude uhrádzaná bezhotovostne
na základe vystavenej faktúry na účet obce vedený vo VÚB Želiezovce, č.ú.
30427152/0200, príp. v hotovosti u vedúcej ZŠS.
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K odberu stravy je občan povinný si zabezpečiť na vlastné náklady 2 ks termo
obedáre.

V.
Záverečné ustanovenia
1.
3.
4.

K ukončeniu zmluvy môže dôjsť odstúpením od zmluvy alebo dohodou zmluvných
strán k dohodnutému dňu.
Pokiaľ nie je v zmluve inak stanovený právny pomer medzi zmluvnými stranami ,
bude sa riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po jej obojstrannom podpísaní

V Tekovských Lužanoch dňa ...........................

................................................................
Ing. Marián Kotora
starosta obce

..............................................
stravník

