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Podpis:

V súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov
účinného od 1. 9. 2019 v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) vydáva Mesto Moldava nad Bodvou ako
zriaďovateľ MŠ a ZŠ tento interný predpis.

Článok I.
Dotácia na stravu
1) Dotácia na stravu od 01.09.2019 bude poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú
1. posledný ročník materskej školy
2. základnú školu
3. a na deti:
a) vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo
výške životného minima
b) navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí
z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa bodu 1) sa poskytuje
v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole a základnej škole a odobralo stravu.
3) Poskytnutie dotácie na stravu pre deti s diétou
a) V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.
V prípade, že školská jedáleň nezabezpečuje diétne jedlo, zriaďovateľ vyplatí rodičovi
dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím
súdu, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 eura
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole (§4 ods.6 Zákona 544/2010).
b) Dotácia sa vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára, že zdravotný stav
dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (ďalej diéta) a evidencie dochádzky dieťaťa do
školy.
c) Zodpovednému zamestnancovi MsÚ
 doručí rodič lekárske potvrdenie od odborného lekára;
 hlási škola evidenciu dochádzky – počet dní, kedy dieťa bolo prítomné na
výchovno-vzdelávacom procese. Termín: po ukončení mesiaca; v mesiaci
december najneskôr v posledný vyučovací deň pred zimnými prázdninami.
d) Kontakt na zodpovedného zamestnanca: Mgr. M.Tökészky, MsÚ, Bartalosova 17,
Moldava nad Bodvou, tel. 0917 677 125, email: tokeszky.martin@moldava.sk
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e) Termíny vyplácania dotácie:

1.

termín
od 1.dňa zimných prázdnin do 30.12.

za mesiace
júl – december

2.

do 10. apríla

január – marec

3.

do 10. júla

apríl – jún

f) Dotácia v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti za dané obdobie bude vyplatená rodičovi v hotovosti v pokladni
MsÚ na Bartalosovej 17 v Moldave nad Bodvou.

Článok II.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach
1) V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
č.113 účinného od 8.7.2019, §7, čl. 2 sa stravovanie poskytuje za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, neplnoletého žiaka alebo dospelý
stravník. Výšku príspevku tvoria:
a) náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky v súlade s 1.finančným pásmom na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
b) príspevok na úhradu režijných nákladov.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, neplnoletého
žiaka alebo dospelý stravník podľa Prílohy č.1 – tabuľka E k VZN č.113.
3) Príspevok sa uhrádza do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Platby za mesiac
september musia byť zrealizované do 15.9.
4) Príspevok podľa odseku (2) znížený o štátnu dotáciu na stravu sa uhrádza za dieťa:
a) navštevujúce posledný ročník materskej školy;
b) navštevujúce základnú školu;
c) vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného
minima;
d) navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z rodín,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

3

5) Príspevok za stravu je v zmysle VZN č.113 stanovený nasledovne:
Celková výška
príspevku na
stravu
v € / deň

Dotácia na
potraviny
v € / deň

Režijné
náklady
v € / deň

Príspevok
zákonného
zástupcu
v € / deň

MŠ

predškolák, HN

1,37

1,20

0

0,17

MŠ

2 – 5 ročné deti

1,37

0

0

1,37

ZŠ

I. stupeň

1,28

1,20

0,20

0,20

ZŠ

II. stupeň

1,36

1,20

0,20

0,20

Článok III.
Evidencia odobratých jedál a odhlasovanie stravy
1) Na evidenciu odobratých obedov sa bude v ZŠ využívať elektronický systém dochádzky
žiakov do školy.
Žiaci sa budú evidovať po príchode do školy a následne pri preberaní stravy.
2) Riaditeľ školy zabezpečí, aby údaje o prítomných deťoch v MŠ a žiakoch na vyučovaní
boli včas oznámené vedúcej ŠJ.
3) Zákonný zástupca je povinný svoje dieťa z obedov včas odhlásiť. Zo stravy sa odhlasuje
najneskôr deň vopred do 15,00 h. spôsobom určeným školou.
Vo výnimočných prípadoch (akútne ochorenie s neprítomnosťou v škole) je odhlásenie
možné v konkrétny deň do 8,00 h. ráno.
4) Za neodobratý a neodhlásený obed je zákonný zástupca povinný uhradiť celú hodnotu
stravy, ktorá činí
- za dieťa v MŠ
1,37€ / deň,
- za žiaka I. stupňa ZŠ
1,28€ / deň,
- za žiaka II. stupňa ZŠ
1,36€ / deň.

Článok IV.
Organizačné zabezpečenie
1) Výdaj stravy:
 ZŠ, ČSA 15, Moldava n/B
 ZŠ s vjm - Alapiskola, ČSA 15, Moldava n/B
 ZŠ, Severná 21, Moldava n/B

od 11,15 – do 14,15 h.
od 11,25 – do 14,00 h.
od 11,15 – do 14,00 h.

2) Prebytok stravy bude riešený v zmysle pokynov zriaďovateľa.
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3) Prevoz stravy do výdajných ŠJ zabezpečuje zamestnanec MsÚ v súčinnosti
so zamestnancami ŠJ nasledovne:
 zo ZŠ na Severnej ulici sa strava odváža
o 11,00 h.
do ZŠ s vjm – Alapiskola,
 zo ZŠ na ulici ČSA 15 sa strava odváža
o 11,20 h.
do Gymnázia Š.Moysesa.
Termo nádoby a prevozné boxy sa odvážajú
 z Gymnázia Š.Moysesa
o 14,15 h.
 zo ZŠ s vjm – Alapiskola o 14,25 h.

do ZŠ na ulici ČSA 15,
do ZŠ na Severnej ulici.

Článok V.
Financovanie
1) Pri finančných operáciách sa školy riadia Metodickým pokynom k aplikácii zákona
č.310/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám, ktorých
zriaďovateľom je obec alebo VUC zo dňa 1.1.2018 (ďalej MP).
2) Zákonný zástupca uhrádza príspevok v hotovosti alebo bankovým príkazom na účet
zriaďovateľa (MŠ) a základnej školy.
3) Prijaté finančné prostriedky súvisiace so stravovaním prevádza základná škola na účet
mesta.
4) Mesto poskytne školám zálohu na nákup potravín vo výške určenej 1.finančným pásmom
podľa vekových kategórií stravníkov.
5) Zriaďovateľ v zmysle MP môže podľa potreby disponovať s časťou z odvedených
nákladov na réžiu.
6) Vyúčtovanie poskytnutej štátnej dotácie na stravu sa realizuje podľa pokynov z ÚPSVaR
a v súčinnosti so zodpovedným zamestnancom MsÚ.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor
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