Obec Ivanka pri Dunaji
Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

OZNÁMENIE O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE NA PODPORU STRAVOVACÍCH
NÁVYKOV
V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu k stravovacím
návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) s účinnosťou od 01.01.2019 si Vás dovoľujeme upozorniť
na nasledovné skutočnosti:
MATERSKÉ ŠKOLY:
Dotácia na stravu od 01.01.2019 je v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
poskytovaná na deti, ktoré navštevujú materskú školu a zároveň:
a,
b,

navštevujú posledný ročník materskej školy, alebo
sú vo veku od 2-5 rokov a žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima.

Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20,- € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ a súčasne odobralo stravu.
Rozdiel medzi schválenou sumou výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
poskytovanie stravy v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase jedného dňa pobytu
v zmysle VZN č.5/2017 a výškou dotácie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa t.j. 0,19,- €.
Zákonný zástupca dieťaťa žijúceho v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima
môže požiadať o odpustenie zriaďovateľa školského zariadenia, ktorým je obec Ivanka
pri Dunaji. Súhlasné stanovisko nemá vplyv na zodpovednosť prihlasovania
a odhlasovania zo stravy.
UPOZORŇUJEME na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu,
že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno – vzdelávacieho procesu a odobralo obed a minimálne jedno doplnkové jedlo.
V prípade, že dieťa nebude v Materskej škole prítomné a zákonný zástupca stravu neodhlási
(alebo odoberie do obedára), musí si danú stravu uhradiť v plnej výške.
Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca
dieťaťa predloží doklad od špecialistu (alergológ, imunológ, gastroenterológ a pod.) o tom,
že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú
dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa na ním uvedené číslo účtu v žiadosti. (žiadosť je
prílohou oznámenia).

Prehľad výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej
jedálni MŠ na stravníka a jedlo v čase jedného dňa pobytu v školskom zariadení (predškoláci
a deti z rodiny (2 až 5 ročné), ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne príjem
je najviac vo výške životného minima):
Jedlo

desiata

obed

Cena

0,28 €

0,68 €

olovrant Príspevok Spolu
na režijné
náklady
0,23 €
0,20 €
1,39 €

Dotácia
na
stravu
1,20

Úhrada
zákonného
zástupcu
0,19

ZÁKLADNÁ ŠKOLA:
Dotácia na stravu od 01.01.2019 bude v Základnej škole M. R. Štefánika poskytovaná na deti,
ktoré navštevujú základnú školu a zároveň žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia na stravu od 01.09.2019 bude v Základnej škole M. R. Štefánika poskytovaná na
žiakov navštevujúcich Základnú školu a súčasne prihlásených na stravovanie v školskej jedálni
pri ZŠ M. R. Štefánika.
Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20,- € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a súčasne odobralo obed.
Rozdiel medzi schválenou sumou výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za
poskytovanie stravy v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase jedného dňa pobytu
v zmysle VZN č.5/2017 a výškou dotácie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
Zákonný zástupca dieťaťa žijúceho v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima
môže požiadať o odpustenie rozdielu riaditeľa Základnej školy. Súhlasné stanovisko
nemá vplyv na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy.
UPOZORŇUJEME na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu,
že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
vyučovania a odobralo obed.
V prípade, že dieťa nebude v Základnej škole prítomné a zákonný zástupca stravu
neodhlási (alebo odoberie do obedára), musí si danú stravu uhradiť v plnej výške.
Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca
dieťaťa predloží doklad od špecialistu (alergológ, imunológ, gastroenterológ a pod.) o tom,
že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, základná škola vyplatí poskytnutú
dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa na ním uvedené číslo účtu v žiadosti. (žiadosť je
prílohou oznámenia).

Prehľad výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej
jedálni ZŠ na stravníka a jedlo v čase jedného dňa pobytu v škole (deti z rodiny, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne príjem je najviac vo výške životného minima)
od 01.01.2019:
Kategória od 6 do 11 rokov (3.finančné pásmo)
Jedlo obed
Príspevok Spolu Úhrada
Dotácia na Úhrada
na režijné
zákonného stravu na zákonného
náklady
zástupcu
dieťa
zástupcu
v hmotnej dieťaťa
núdzi,
v hmotnej
životné
núdzi,
minimum životné
minimum
Cena 1,01 € 0,20 €
1,21 € 1,21 €
1,20 €
0,01 €
Kategória od 11 do 15 rokov (3.finančné pásmo)
Jedlo obed
Príspevok Spolu Úhrada
Dotácia na Úhrada
na režijné
zákonného stravu na zákonného
náklady
zástupcu
dieťa
zástupcu
v hmotnej dieťaťa
núdzi,
v hmotnej
životné
núdzi,
minimum životné
minimum
Cena 1,09 € 0,20 €
1,29 € 1,29 €
1,20 €
0,09 €
od 01.09.2019: Prehľad výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy
v školskej jedálni ZŠ na stravníka a jedlo v čase jedného dňa pobytu v škole pre žiakov
navštevujúcich ZŠ M. R: Štefánika a súčasne prihlásených na stravovanie v školskej
jedálni pri ZŠ M. R. Štefánika:
Kategória od 6 do 11 rokov (3.finančné pásmo)
Jedlo obed
Príspevok Spolu Dotácia na Úhrada
na režijné
stravu na zákonného
náklady
dieťa
zástupcu
dieťaťa
Cena 1,01 € 0,20 €
1,21 € 1,20 €
0,01 €
Kategória od 11 do 15 rokov (3.finančné pásmo)
Jedlo obed
Príspevok Spolu Dotácia na Úhrada
na režijné
stravu na zákonného
náklady
dieťa
zástupcu
dieťaťa
Cena 1,09 € 0,20 €
1,29 € 1,20 €
0,09 €
Ing. Martin Šaulič v.r.
starosta obce

