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Dóvodová správa
S účinnost‘ou od 01. 01. 2019 nadobudla účinnost‘ novela zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pösobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien, ktorá sa týka najmá poskytovania
dotácie na stravu.
Vzmysle

4 ods. 6

zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pósobnosti

MPSVaR SR sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťat‘a v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa diet‘a zúčastnilo výchovno
vzdelávacej činností v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dčvodu, že zriad‘ovateľ nezabezpečil diétne
jedlo podl‘a osobitného predpisu diet‘at‘u, u ktorého podl‘a posúdenia ošetrujúceho
lekára

—

špecialistu (gastroenterológa) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,

poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom diet‘at‘a, zriad‘ovatet
vyplatí rodičovi dieťat‘a alebo fyzickej osobe, ktorej je diet‘a zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu.
Na špeciálnu úpravu stravy boli MŠWaŠ SR stanovené tri druhy diét, určené
na používanie pri výrobe diétnych jedál v školskom stravovaní. Sú to diéty:
-

-

-

šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu),
diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi

-

pri cukrovke),

bezlepková (pri poruche vstrebávania lepku v pokrmoch).
S odvolaním sa na

4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z. z.

o dotáciách v

pösobnosti MPSVaR možno dotáciu poskytnút‘ každému dieťat‘u, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem diet‘at‘a navštevujúceho posledný ročník materskej
školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima,
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem diet‘aťa navštevujúceho
posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom diet‘at‘a
möže byt‘ zriad‘ovatel‘ materskej školy a zriad‘ovateľ základnej školy okrem
zriad‘ovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja.

Žiadost‘ o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácíe.
Mesto Liptovský Mikuláš podalo žiadost‘ o uvedenú dotáciu v riadnom termíne
do 10. 01. 2019. Aby bob

možné det‘om poskytovat‘ dotáciu na podporu výchovy k

stravovacím návykom diet‘aťa je potrebné vykonat‘ úpravu Všeobecne záväzného
nariadenia Č. 10/2OJ7NZN, 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 díet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Zmena

sa

vzt‘ahuje

na

posky[ovanie

dotácie

na

podporu

výchovy

k stravovacím návykom diet‘at‘a v materskej škole s účinnost‘ou od 01. 01. 2019
a žiaka v základnej škole s účinnost‘ou od 01. 09. 2019 v súlade so zákonom Č.
544/2070 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pčsobností Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Sbovenskej republiky.
Z dóvodu zvýšenia cien základných potravín, ktoré sa odrazilo aj v mesačnej
uzávierke za mesiac január 2019, navrhujeme zmenu fínančného pásma nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podl‘a vekových kategórií stravníkov z tretieho
fínančného pásma na štvrté finančné pásmo.
Prijatie uvedeného nariadenia nebude mat‘ vplyv na rozpočet mesta Liptovský
Mikuláš.
Všeobecne záväzné nariadenie bob prerokované:
19. 02. 2079

na odbore právnom

20. 02. 2079 na porade riaditeľov základných a materských škól, ZUŠ a CVČ
20. 02. 2079

v obecnej školskej rade

Návrh
12019, ktorým
Všeobecne záväzného nariadenía mesta Liptovský Mikuláš Č
sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné naríadenie Č. IOI2OI7NZN, o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zaríadeníach a o príjímaní díet‘aťa do materskej školy, o zápise diet‘at‘a na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
....

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš na základe samosprávnej
pósobností poUta ustanovenia 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/7990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podta 28 ods. 5, 49
116 ods. 6 a
ods. 4,
140 ods. 10 zákona Č. 245/2008 Z. z. o
114 ods. 6,
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpísov (d‘alej aj ako iba „zákon“), toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Č.
10/207 7NZN, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach a o prijímaní diet‘aťa do materskej školy, o zápise diet‘at‘a
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základ nej škole.
čI.1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2OJ7NZN,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeníach a o prijímaní dieťat‘a do materskej školy, o zápise dieťat‘a na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole (d‘alej len „nariadenie“) sa mení a
dopÍňa nasledovne:
Článok 7 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zaríadeniach školského
stravovania zníe:
140 ods. 10 Školského zákona určuje výšku
„Zriad‘ovatel‘ v zmysle ustanovenia
príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka na nákup potravín podľa
vekových kategóríí stravníkov v školskej jedální.
Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie det‘om
(1)
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podl‘a vekových kategórií stravníkov v nadváznosti na
odporúčané výživové dávky a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov
v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach podl‘a tohto VZN.
(2)
Mestské zastupiteľstvo v Líptovskom 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 4. finančnom pásme.
Zriad‘ovatet určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov
(3)
v školskej jedální a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo.
(4)
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca diet‘at‘a alebo žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín podl‘a vekových kategórií stravníkov a príspevok
na režíjné náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 01. 04. 2019, je nasledovný;

Finančný limit na nákup
potravín 4.finančné pásmo
-

Ukazovatel‘

Materská škola stravník dieťa MŠ
-

-

Materská škola poskytujúca stravu
cudzí stravník-dospelý

Dotácia na Čiastočná
podporu
úhrada
výchovy
režijných
dieťaťa k
nákladov
stravovacím
návykom

Desiata

Obed

Olovrant

0,30

0,72

0,25

1,20

—

—

1 26
—

‘

Spolu

0,10

1,37

1 44

2 70

‘

‘

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 stravník dieťa_MŠ
-

1,09

—

—

—

—

0,10

1,19

0,10

1,26

0,10

1,37

0,50

1,59

O 50

1 66

-

-

0,30

1,16

0,72

0,25

1,20

—

—

—

—

-

Základná škola, Základná škola
s materskou školou poskytujúca stravu
cudzí_stravník_-žiak_prvého_stupňa
Základná škola, Základná škola
s materskou školou poskytuj úca
stravu-cudzí stravník žiak druhého
stupňa

—

1,09

-

-

Základná škola, Základná škola
s materskou školou poskytujúca stravu
MŠ-cudzí_stravník-dieťa_MŠ
Základná škola, Základná škola
s materskou školou poskytujúca stravu
cudzí stravník-dospelý

1 16
—

0,30

—

‘

0,72

1,26

0,25

1,20

—

—

‘

‘

0,50

1,77

1,44

2,70

*sumy v tabuľke sú uvedené v eurách
V prípade zmeny súm nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
(5)
vekových kategórií stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle 140, ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmíen zriaďovateľ oboznámi riaditel‘a školy so zmenou finančného pásma
určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií 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 ríaditeľmí
základných a materských šköl.
(7)
Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca
diet‘at‘a alebo žíaka 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 diet‘a alebo žiaka najneskör do 14.00 h predchádzajúceho pracovného
dňa z poskytovanía stravy v školskej jedálni.
(8)
Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských
a základných škóI, školských zariadení a íných fyzických osób sa stanovuje
prepočítaním skutočných nákladov na jedno hlavné vydané jedlo obed v školských
jedálňach pri základných školách minimálnou sumou 7,00 €. Konkrétnu výšku
príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní
minimálnej sumy určí riaditel‘ školy na základe prepočtu režíjných nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok, pričom nie je potrebný súhlas zriad‘ovateľa.
(9)
Hodnota jedla pre mých dospelých stravníkov zahřňa výšku fínančného
príspevku podľa zvoleného finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.“
—

ČI.2
1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení dňa 21.03.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnost‘ dňom vyvesenia na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnost‘ pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Príloha Č. 1
Výpis z uznesenia z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 20. 02. 2019

Obecná školská rada

II. Odporúča:
-

návrh VZN Č
/2019, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné
nariadeníe Č. lO/2OJ7NZN, o urČení výšky príspevku na ČiastoČnú
úhradu nákladov v školách a v školských zaríadeniach a o príjímaní
dieťat‘a do materskej školy, o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole na prerokovanie v mestskom
zastu pite ľstve

