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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
zo dňa 28. 03. 2019 číslo 12019

K bodu; lnformatívna správa o príprave školských jedální v zríaďovateľskej
pósobností

mesta

Liptovský

Mikuláš

na

podporu

výchovy

k stravovacím návykom

Mestské zastupitel‘stvo
konštatuje, že
1. k 31. 72. 2004 boli školské jedálne kuchyne zrušené. Bol zavedený systém rozvozu
stravy po školách. Nevyhovoval ani školám, aní stravníkom ani kvalite stravovania. Odbor
školstva začal daný problém nešit‘ už v roku 2017.
2. 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. Obciam vzniká povinnost‘ implementovat‘ tento zákon do praxe.
3. 2. 9. 2019 sa očakáva nárast stravníkov v školských jedálňach pnibližne o 7 700 denne.
4. V súčasnej dobe sa v základných a materských školách stravuje 2 382 detí a žiakov.
5. Strava pre deti a žiakov materských a základných šköl sa varí v piatich školských jedálňach,
avšak pre dosiahnutie potrebných parametrov je potrebné vybudovat‘ dve nové školské
jedálne a tri výdajné školské jedálne zrekonštruovat‘ a pretransformovat‘ ich na školské
jedálne.
6. V rozpočte mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 máme 324 333€ na investície a technické
vybavenie školských jedální, z toho je 285 000 € na rekonštrukciu a vybavenie troch
školských jedální. Pre rok 2020 potrebujeme zabezpečit‘ finančné zdroje vo výške
1 000 000€.
7. Do 2. 9. 2019 musia byt‘ sprevádzkované tri zrekonštruované školské jedálne, do septembra
2020 je potrebné vybudovat‘ dve nové školské jedálne (kuchyne), na ktoré sa začína
pripravovat‘ projektová dokumentácia.
—

—

II.

bene na vedomie ínformatívnu správu o príprave školských jedální v zriaďovateľskej
pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia

2019

Dóvodová správa
S účinnost‘ou od 01. 01. 2079 nadobudla účinnost‘ novela zákona č. 544/2010
Z. Z. O dotáciách v pósobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších zmien, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na
stravu. V zmysle
4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pósobnosti
MPSVaR SR sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom diet‘at‘a
v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa díet‘a zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Od
J. 1. 2019 bola táto dotácia určená všetkým det‘om, ktoré navštevujú posledný ročník
materskej školy a žiakom základných šköl/materských šköl (okrem predškolákov)
v hmotnej núdzi. Od 1. 9. 2019 budú mat‘ na dotácíu nárok všetky deti základných šköl.
Mesto ako zriad‘ovateľ musí počítat‘ s nárastom stravníkov v zariadeniach
školského stravovania a musí zabezpečit‘ podmienky na stravovanie detí a žiakov vo
všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriad‘ovateľom.
Strava pre detí a žiakov materských a základných šköl sa varí v piatich
školských jedálňach, avšak pre dosiahnutie potrebných parametrov je potrebné
vybudovat‘ dve nové školské jedálne a tri výdajné školské jedálne zrekonštruovať a
pretransformovat‘ ich na školské jedálne.
V rozpočte mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 máme 324 333 € na investície
a technické vybavenie školských jedální, z toho je 285 000 € na rekonštrukciu a
vybavenie troch školských jedální. Pre rok 2020 potrebujeme zabezpečit‘ finančné
zdroje vo výške I 000 000 €. Do 2. 9. 2019 musia byt‘ sprevádzkované tri
zrekonštruované školské jedálne, do septembra 2020 je potrebné vybudovat‘ dve nové
školské jedálne (kuchyne), na ktoré sa začína pripravovat‘ projektová dokumentácia.

lnformatívna správa o príprave školských jedální v zriaďovatel‘skej pósobnosti
mesta Liptovský Mikuláš na podporu výchovy k stravovacím návykom
Do konca roku 2004 sa varilo skoro v každej materskej a základnej škole. Od 1.
1. 2005 sa prešlo na varenie v štyroch školských jedálňach s tým, že sa bude
zabezpečovat‘ rozvoz jedál a strava sa bude vydávat‘ vo výdajných školských
jedálňach. Postupom času sa ukázalo, že tento systém zabezpečovania stravovania
nevyhovuje ani školám, ani stravníkom a neprospieva ani kvalite stravy.
V súčasnej dobe sa v základných školách stravuje I 340 žiakov. K 15. 9. 2018
máme v základných školách 2 359 žiakov.
V našich dvoch školských jedálňach pri ZŠ Janka Kráľa a ZŠ M. R. Martákovej
poskytujeme obedy i cudzím stravníkom ako je cirkevná škola, učiteľskí dóchodcovia,
čo je cca 170 obedov denne.
Okrem toho varíme J 042 obedov pre materské školy v školských jedálňach prí MŠ
Čs. brigáda, MŠ Nábr. 4. apríla, MŠ Vranovská (v materských školách sa stravujú
všetky deti aj pedagogický personál).

v základných školách k 15. 9. 2079:
404
181
556
471
328
stravujú sa vjedálni Hotelovej akadémie
419
neefektívne. Mesto dopláca 1,20 € na I jedlo.
2359 žiakov
S POLU žiakov v ZŠ
770 cudzích stravníkov
120 pedagógov
2649 jedál denne
SPOLU
Základné a materské školy spolu 3691 obedov denne.
V súčasnej dobe varíme v našich 5 školských jedálňach (kuchyníach) pre:
I 042 obedov denne
Materské školy
I 060 obedov denne
Základné škoty
2 102 obedov denne
Spolu
Predpoklad k 15. 9. 2019 pre materské a základné školy je 3 691 obedov denne.
Rozdiel predstavuje I 589 obedov denne. ZŠ Miloša Janošku sa zatiaľ stravuje v
jedálni Hotelovej akadémie, čiže odpočítame 419 obedov.
Chýbajúca kapacita tak tvorí 1170 obedov denne.
Informatívna správa postupného zabezpečovania varenia v školských jedálňach

Predpokladané počty stravníkov
ZŠ Janka Kráľa
ZŠ, Nábr. Dr. Aurela Stodolu
ZŠ M. R. Mar[ákovej
ZŠ s MŠ Demänovská ulica
ZŠ s MŠ Okoličianska
ZŠ M. Janošku

—

1. Krok-rok2Ol9
a) Rekonštrukcia výdajnej školskej jedálne na variacu pri MŠ Agátová.
Náklady 30 000 €‚ získame 750 jedál denne.
Akcia je v rozpočte mesta, realizácía v mesiacoch júl august 2019.
Momentálne prebieha príprava zadania pre vyhlásenie výberového konania. Ďalej
prebehlí rokovania s RÚVZ hygiena.
Začiatok varenia september 2019.
-

-

-

b) Rekonštrukcia výdajnej školskej jedálne na variacu pri MŠ, Nábr. Dr. Au reta
Stodolu
Náklady 30 000 €‚ získame 720 jedál denne.
Akcia je v rozpočte mesta, realizácía v mesiacoch júl august 2079.
Momentálne prebieha príprava zadania pre vyhlásenie výberového konania. Ďalej
prebehli rokovania s RÚVZ hygiena.
Začiatok varenía september 2079
-

-

-

c) Rekonštrukcia výdajnej školskej jedálne na variacu pri ZŠ s MŠ
Okoličianska.
Náklady 200 000 220 000 €‚ získame 400 jedál denne.
Akcia je v rozpočte mesta, realizácia v mesiacoch júl august 2019.
—

-

Momentálne prebieha príprava zadania pre vyhlásenie výberového konania. Ďalej
prebehli rokovania s RÚVZ - hygiena.
Začiatok varenia - september 2019.
Spolu získame 670 jedál denne.

Spolu náklady 260 000 — 280 000 €.

2. Krok - rok 2020
Nadstavba kuchyne pri ZŠ s MŠ Demänovská ulica.
Projektová dokumentácia vo výške 10 000 €je v rozpočte mesta na rok 2019.
Získame 500 jedál denne.
Náklady 400 000 500 000 €.
—

3. Krok - rok 2020
Výstavba novej školskej jedálne a kuchyne pri ZŠ M. Janošku. Škola nemá školskú
jedáleň a stravuje sa v jedálni Hotelovej akadémie, kde mesto dopláca 1,20 € na jedno
jedlo.
Projektová dokumentácia 15 000 €je v rozpočte mesta na rok 2019.
Získame 500 jedál denne.
Náklady 400 000 500 000 €.
—

4. Krok
V súvislosti so spustením nových školských jedální bude potrebné postupne nešit‘ aj
ich personálne zabezpečenie v priebehu 2 rokov:
4x
vedúcajedálne
11 x
kuchár
zaučený kuchár
8x
11 x
prevádzkovýzamestnanec
2x
skladník
pracovník na OŠ
I x zrealizované
5. Krok - riešenie bíologického odpadu
Likvídácia 60 kg stojí 7 €.

Záver
Vyššie uvedenými piatimi krokmi by sme sa vrátili k momentu, keď väčšina šköl
mala svoju jedáleň kuchyňu.
Získame I 670 jedál denne.
—

Výdajné školské jedálne je potrebné vyradit‘ zo Slete škóI a školských zariadení
SR a následne zaradit‘ školské jedálne do Slete škóI a školských zaríadení SR, čo
podlíeha aj schváleniu v MsZ.

Toto je len predpoklad z reálnych počtov potencionálnych stravníkov
základných a materských škól v zriaďovateľskej pösobností mesta LM.
Financovanie rekonštrukcie školských jedální je financované z rozpočtu mesta
z pod ielových daní. Štát na túto rekonštrukcíu neposkytol žiadne finančné prostriedky.

—

