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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čierna nad Tisou č. 6/2019
o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v

školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna
nad Tisou

Mesto Čierna nad Tisou  v zmysle § 4 ods. 3 písm. h)  a  § 6ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien  a doplnkov 

v y d á v a

toto VZN, ktorým nastavuje a upravuje podmienky pre zabezpečenie účelnosti,  efektívnosti,  ako aj
hospodárnosti s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu poskytovanými ako dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v
materskej škole a v základnej škole v zmysle novely 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, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1. 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.

Čl. 1
 Dotácia na stravovanie

1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných školách.
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v
ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej
škole a odobralo stravu.

2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo.
3. Pre potreby tohto VZN sa za iné jedlo v zmysle §4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. považuje

doplnkové jedlo (desiata a olovrant).
4. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie dotácie 

(okrem desiaty) odobratie aj obeda.

Čl. 2
Podmienky poskytnutia dotácie na stravovanie

1. Dotácia na stravu bude poskytnutá školským stravovacím zariadeniam:
a) plošne na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu na

to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej školy,
alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy 

b) 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

c) na  dieťa  navštevujúce  materskú  školu,  ak  v  materskej  škole  je  najmenej  50  % detí  z
domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

d) na dieťa navštevujúce základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc  v
hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima

e) na  dieťa  navštevujúce  základnú  školu,  ak  v  základnej  škole  je  najmenej  50  %  detí  z
domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
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 Čl. 3
 Nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie

1. Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len ak sa dieťa v príslušný
deň  zúčastní  výchovno-vzdelávacej  činnosti  v  materskej  škole  alebo  v  základnej  škole  a
odoberie stravu.

 Čl.4
 Poplatok za stravu

1. Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy a základnej školy je stanovený podľa finančného 
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 
01.09.2019 vydaného MŠVVaŠ SR.

 Čl. 5
 Finančný limit na stravu

1. Finančný limit na stravu je
a) 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).

b) v  prípade vyššieho schváleného finančného limitu  ako je  výška dotácie,  zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza zostávajúci rozdiel.

Čl. 6
Povinnosti zákonného zástupcu

1. Zákonný zástupca je povinný :
a) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,
b) odhlásiť dieťa zo stravy vždy v termíne deň vopred do 14:00 hod. u vedúcej školskej jedálni 

prostredníctvom e-mail : jedalencierna@gmail.com, alebo telefonicky na č. tel.: 
056/6350508, alebo v termíne určenom internou smernicou školského zariadenia.

c) uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v prípade,
že  nesplnil  povinnosť  odhlásiť  dieťa  zo  stravy  a  to  najneskôr  v  deň  úhrady  stravy
nasledujúci mesiac,

d) uhradiť rozdiel medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa za každý
deň, v ktorom sa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed a to do konca mesiaca,
vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet
školskej jedálne pri ZŠ,

2. Podrobnosti  vyplývajúce  z  ustanovení  písmen  a)  až  d)  upravia  stravovacie  zariadenia
jednotlivých školských zariadení internými smernicami podľa vlastných prevádzkových potrieb.

Čl. 7
Diétne stravovanie

1. V prípade, že si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie:
a) predloží zákonný zástupca dieťaťa škole alebo školskému žiadosť o dietne stravovanie s

písomným potvrdením lekára – špecialistu,
b) ak zariadenie školského stravovania nemôže zabezpečiť  diétne jedlo dieťaťu,  u ktorého

podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, dotáciu
na stravu  v  sume 1,20  eura  vyplatí  rodičovi  dieťaťa  alebo žiaka  zriaďovateľ  školského
zariadenia, poukázaním na účet rodiča v banke do 10 dní za predchádzajúci mesiac.
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Čl. 8
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  6/2019  o  poskytnutí  dotácie  na  podporu  výchovy  k
stravovacím  návykom  dieťaťa  v  školských  stravovacích  zariadeniach  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti  Mesta  Čierna  nad  Tisou  bolo  schválené  Mestským zastupiteľstvom Čierna  nad
Tisou dňa …………….   uznesením č. ………………..

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  6/2019  o  poskytnutí  dotácie  na  podporu  výchovy  k
stravovacím  návykom  dieťaťa  v  školských  stravovacích  zariadeniach  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou nadobúda účinnosť dňa 1.1.2019

3. Návrh VZN č. 6/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 28.11.2019
4. Toto VZN č. 6/2019 bolo vyhlásené na úradnej tabuli mesta dňa …………..

V Čiernej nad Tisou 28.11.2019

Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta 
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