MESTO ILAVA

Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019

O poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa

Toto VZN bolo schválené dňa 26.03.2019 nadobúda účinnosť dňa 17.04.2019

Obdržia:
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FINANČNO MAJETKOVÉ ODDELENIE
RIADITEĽKA MŠ ILAVA
RIADITEĽKA MŠ KLOBUŠICE

Vypracoval: právnik, finančno-majetkové oddelenie
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Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 26.03.2019 podľa ustanovenia
§ 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve znení
neskorších predpisov schvaľuje tento:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
O poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa
ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta takto:
S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka
najmä poskytovania dotácie na stravu. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v
základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k
zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia
úhrady za stravu. Toto VZN nastavuje a upravuje podmienky ktoré zabezpečia účelnosť,
efektívnosť, ako aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho
rozpočtu.
Dotácia na stravovanie a použitie dotácie
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a
odobralo stravu.
Dotáciu si zariadenie školského stravovania bez účasti dieťaťa na vzdelávacom procese
nemôže uplatniť. Ak dieťa z akýchkoľvek dôvodov nemôže nastúpiť do zariadenia, rodič je
povinný odhlásiť dieťa zo stravy u vedúcej školskej jedálne najneskôr v tento deň ráno do
7:00 hod. V prípade ak rodič ráno do 7:00 hod. dieťa neodhlási a pre dieťa bude uvarený
obed, rodič je povinný zaplatiť za uvarený obed 1,27 eura a to v hotovosti u vedúcej školskej
jedálne do troch dní odo dňa vzniku tejto povinnosti. Na základe vyššie uvedeného apelujeme
na zodpovednosť zákonných zástupcov za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.
Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Iné jedlo - podľa platnej školskej legislatívy je
doplnkové jedlo (desiata a olovrant). Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove,
je podmienkou pre uplatnenie dotácie (okrem desiaty) odobratie aj obeda. Pokiaľ je schválený
finančný limit nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je možné použiť na doplnkové
jedlo (zakúpenie ovocia a pod.) alebo na prevádzkové náklady zariadenia školského
stravovania (režijné náklady). V prípade vyššieho schváleného finančného limitu ako je výška
dotácie, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza zostávajúci rozdiel. Poplatok za stravu pre dieťa
materskej školy Ilava a materskej školy Klobušice je stanovený vo výške 1,27 €, to znamená,
že zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel vo výške 0,07 eura za stravu dieťaťa /
1 deň, v hotovosti vedúcej školskej jedálne na konci kalendárneho mesiaca.
Dotáciu na stravu bude poskytnutá plošne všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný
ročník materskej školy, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp.
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nenastúpia do prvého ročníka základnej školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník
materskej školy.
Dotáciu na stravu sa poskytne na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej
školy a na dieťa:
 vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného
minima,
 navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 navštevujúce základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
 navštevujúce základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Diétne stravovanie
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u
ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotácia na stravu zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej
je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Diétne stravovanie sa poskytuje na
základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr.
gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. Dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí
rodičovi dieťaťa alebo žiaka zriaďovateľ školského zariadenia, poukázaním na účet rodiča
v banke.

1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MZ v Ilave, dňa 26.03. 2019
2. VZN č. 4 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta Ilava.

V Ilave dňa 02.04.2019

_________________________
primátor mesta

Vyvesené MsZ schválené VZN: 02.04.2019
Zvesené: 17.04.2019
_____________________________
Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 08.03.2019
Zvesený návrh: 26.03.2019
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