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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019 zo dňa 25. júna
2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
Javaslat Dunaszerdahely Város ...... sz. (2019. június 25.) általános érvényű rendeletére
a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges
költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Beterjeszti:
Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ
Ellenőrizte:
Zodpovedná: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
Felelős:

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda
č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

Dunaszerdahely Város...... sz. (2019. június 25.) általános
érvényű rendeletéről a város hatáskörében működő
iskolákban
és
iskolai
intézményekben
a részleges
költségtérítésre
irányuló
járulék
összegének
meghatározásáról az előterjesztett terjedelemben.

jún 2019
2019 június

Dôvodová správa

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) ukladá povinnosť
zriaďovateľom určiť výšku príspevkov všeobecne záväzným nariadením.
Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje:
 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole,
 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v
základnej umeleckej škole,
 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
 výšku príspevku za poskytovanie stravy v zariadení školského stravovania a
 podmienky úhrady príspevkov.
Navrhovaná zmena - príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole
Pôvodné znenie:
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 13 € mesačne.
2. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy z uvedenej v ods.1 zľava vo výške 4
€ mesačne.
I.

Navrhujeme zvýšiť príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole z pôvodných 13 € na 15 € pre Dunajskostredčanov a na 20 € pre deti
z ostatných obcí. Schválením vyššieho príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
finančné prostriedky použijú na skvalitnenie pobytu detí v materskej škole; na osobné výdavky
a prevádzku materských škôl. Držitelia vernostnej karty by mali nárok na zľavu 5 € mesačne.

II. Navrhovaná zmena – úprava finančných pásiem nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je aj stanovenie
výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo.
Ministerstvo školstva pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie
finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne
záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v zariadení školského
stravovania.

Ministerstvo s účinnosťou od 1.9.2019 určilo nasledovné finančné pásma na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:

Materská škola
od 2 do 6 rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Raňajky
€
0,41
0,44
0,46

Desiata
€
0,34
0,36
0,38

Obed
€
0,80
0,85
0,90

Olovrant
€
0,23
0,24
0,26

Večera
€
0,50
0,53
0,56

Spolu
€
2,28
2,42
2,56

Základná škola Raňajky
od 6 do 11 rokov
€
1. pásmo
0,56
2. pásmo
0,59
3. pásmo
0,62

Desiata
€
0,46
0,49
0,52

Obed
€
1,08
1,15
1,21

Olovrant
€
0,31
0,33
0,35

Večera
€
0,68
0,72
0,76

Spolu
€
3,09
3,28
3,46

Základná škola
od 11 do 15
rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Raňajky
€

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

Večera
€

Spolu
€

0,60
0,63
0,67

0,50
0,53
0,56

1,16
1,23
1,30

0,33
0,35
0,37

0,73
0,77
0,82

3,32
3,51
3,72

Stredná škola
od 15 do 19
rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Raňajky
€

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

Večera
€

Spolu
€

0,65
0,69
0,73

0,54
0,57
0,60

1,26
1,33
1,41

0,36
0,38
0,40

0,79
0,84
0,89

3,60
3,81
4,03

Finančné pásmo určené vo VZN mesta Dunajská Streda do 1.9.2019 je nasledovné:
Škola (2. pásmo)

Desiata

Obed Olovrant Spolu:

Materská škola

0,26 €

0,64 € 0,22 €

1,12 €

ZŠ – I. stupeň , celodenná strava 0,27 €

0,95 € 0,21 €

1,43 €

ZŠ – II. stupeň, celodenná strava 0,27 €

1,01 € 0,21 €

1,49 €

Dospelí stravníci

––––––– 1,12 € ––––––– 1,12 €

Dôvodom je aj prijatie novely zákona, ktorým sa od prvého septembra poskytuje dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 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 poskytovania dotácie na
stravovanie. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia
na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole
(s účinnosťou od 01. 01. 2019) a v základnej škole (s účinnosťou od 01. 09. 2019). 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. V zmysle zákona č.
544/2010 Z. z. 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. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil
diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
III. Navrhovaná zmena – stanovenie mesačného príspevku na režijné náklady
v zariadeniach školského stravovania
Zmena sa týka režijných nákladov, ktoré navrhujeme určiť mesačným paušálom z dôvodu, že
zariadenia školského stravovania sa musia personálne nastaviť podľa počtu stravníkov, avšak
z praxe sú skúsenosti, že nie každý stravník sa stravuje každodenne v jedálni.

IV.

Zmena sa týka používania výrazu zariadenie školského stravovania namiesto pojmu
školská jedáleň.

Predkladaný návrh prerokovala Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča uzniesť sa na
VZN.
Na návrh člena Mestskej rady Dunajská Streda sa do predkladaného materiálu zapracovala
ďalšia zmena.
V. Zmena sa týka mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí.
Pôvodné znenie:
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí na žiaka mesačne sumou 12 €.
2. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy z uvedenej v ods.1 zľava vo výške
3 € mesačne.
3. Ak z jednej rodiny navštevuje školský klub viac detí, príspevok sa znižuje na každé
ďalšie dieťa na 5 € mesačne.
4. Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného zákona1, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu po odsúhlasení
riaditeľom školy sa znižuje príspevok na 5 € mesačne.

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí sa navrhuje zvýšiť z pôvodných 12,00 € na 14,00 € pre Dunajskostredčanov a na
18,00 € pre deti z ostatných obcí. Držitelia vernostnej karty by mali nárok na zľavu 4,00 €
mesačne. Zároveň s cieľom podpory rodín sa navrhuje zníženie príspevku na každé ďalšie dieťa
rodiny, ktoré navštevuje školský klub, na 7,00 € mesačne. Táto suma (7,00 €) sa navrhuje aj
pre rodiny, v ktorých zákonný zástupca žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona.
Schválením vyššieho príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí sa finančné prostriedky použijú na skvalitnenie pobytu detí v školskom klube detí.
VI.

Ďalšia navrhovaná zmena sa týka upresnenia preplatku na nákup potravín v nadväznosti
na zákon NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

VII.

Posledná zmena sa týka vypustenia § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2019 zo dňa 19. februára 2019 v nadväznosti na
Dodatok č. 2 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

Mestská rada Dunajská Streda odporúča uzniesť sa na VZN.
Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK

