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Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Poruba
č. 4/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba.

Vyvesené dňa: 04.03.2019

Zvesené dňa: 19.03.2019

Dôvodová správa
1.

Všeobecná časť

S účinnosťou od 01.01.2019 nadobudla 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.
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 6 sa poskytuje
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania
v základnej škole a odobralo stravu. Evidenciu zúčastnenia sa žiakov výchovnovzdelávacieho procesu vedú pedagogickí zamestnanci organizácie. Ak dieťa neodobralo
stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťa,
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí
rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím
súdu. Na dotácie, ktoré sú poskytované v zmysle uvedeného zákona nie je právny nárok.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 Eur,
na dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a súčasne
odobralo stravu, čiže obed a iné jedlo. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Iné jedlo – podľa
platnej školskej legislatívy je doplnkové jedlo ( desiata a olovrant ).
Pri nižšej výške finančného limitu ako výška dotácie 1,20 Eur sa dotácia nevracia, zostávajúci
rozdiel sa použije na rozšírenie jedla o doplnkové jedlo ( zakúpenie ovocia alebo mlieka)
alebo na skvalitnenie kultúry stolovania.
Dieťa, ktoré navštevuje MŠ iba v dopoludňajších hodinách a odoberá iba desiatu, nemá nárok
na dotáciu. V prípade, že rodič dieťa zo stravy neodhlási a dieťa sa nezúčastní výchovnovzdelávacej činnosti nemá nárok na dotáciu, rodič bude musieť obed zaplatiť vo výške
nákladov na potraviny a réžiu v hodnote 2,40 Eur.
S odvolaním sa na § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
možno dotáciu poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje:
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem dieťaťa 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 dieťaťa 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 dieťaťa môže byť
zriaďovateľ základnej školy s materskou školou. Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ
dotácie. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa žiadateľ žiada
a zúčtováva 2 x ročne.
Obec Dolná Poruba podala žiadosť o uvedenú dotáciu v riadnom termíne do 10.01.2019.
Aby bolo možné deťom poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa je potrebné vykonať úpravu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o určení

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba.
Zmena sa vzťahuje na stanovenie výšky čiastočného príspevku na prevádzku detí
v materskej škole s účinnosťou od 01.01.2019 v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky. Do účinnosti VZN č. 3/2019 sa postupuje podľa zápisného
lístka stravníka, na základe ktorého rodič prihlási dieťa na stravu.
Prijatie uvedeného nariadenia nebude mať vplyv na rozpočet Obce Dolná Poruba.
2.

Osobitná časť
- čl. 1 – obsahuje zmeny nariadenia
- čl. 2 – upravuje záverečné ustanovenia o schválení nariadenia a jeho účinnosti

