NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Jarovce č.
XX/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava - Jarovce č.1/2016 zo dňa 16.03.2016, o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Jarovce.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce sa podľa § 15 ods. 2 písm.
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Účel nariadenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ruší článok 4
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Jarovce č.1/2016 zo
dňa 16.03.2016 a nahrádza ho novým znením nasledovne:
Čl. 4
Zariadenia školského stravovania
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky podľa finančných pásiem.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) – zákon č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon).Výška príspevku na stravu v školskej jedálni je stanovená podľa poslednej
úpravy finančných pásiem vyhlásených ministerstvom k 01.09.2011.
3) Výška príspevku na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín v zariadeniach školského stravovania je uvedené v tabuľke podľa
vekových kategórií pre jednotlivé školy a školské zariadenia (5. pásmo)
nasledovne:
MŠ denné

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia

Úhrada

(stravníci od 2 - 5
rokov)

0,32 €

0,76 €

0,26 €

0,27 €

1,61 €

0€

1,61 €

dieťa ktoré
navštevuje
posledný ročník MŠ

0,32 €

0,76 €

0,26 €

0,27 €

1,61 €

1,20€

0,41 €

Základná škola

Desiata

(stravníci I. stupeň)

-

Základná škola

Desiata

(stravníci II. stupeň)

-

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia od
01.09.2019

Úhrada

-

0,23 €

1,39 €

1,20€

0,19 €

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia
od 01.09.2019

Úhrada

1,22 €

-

0,23 €

1,45 €

1,20€

0,25 €

Obed

1,16 €

4) Celková výška stravného pre zamestnancov je 1,59 € v členení 1,33 € za stravné a
0,26 € za réžiu. Príspevok zo sociálneho fondu tvorí 0,13 €, k úhrade zamestnanca
je 1,46 €. Celková výška stravného pre cudzích stravníkov je 2,99 €, z čoho stravný
limit je 1,33 € a náklady na réžiu tvoria 1,66 €. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť
minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.
Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
5) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) až 4), ako aj príspevok a réžia
u cudzích stravníkov podľa ods. 5) sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v danom
mesiaci, vždy mesačne vopred.
6) Nárok na dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume
1,20 eura vzniká za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole
a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu a žiak sa zúčastnil vyučovania,
nárok na dotáciu nevzniká a zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť
náklady v plnej výške.
7) Všetky ďalšie formy nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa sú poskytované v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§2
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom
Bratislava - Jarovce dňa XX.marca 2019 uznesením č. .../2019.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. mája 2019.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler
starosta

