Zmena poplatkov v MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
Petržalka v znení VZN č.4/ 2013 č. /2015, nadobúda účinnosť od 1.5.2019:
-

za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na
jedno dieťa príspevok vo výške - 30 €
znižuje sa na ďalšie dieťa o 3 € menej - 27 €
na tretie dieťa v materskej škole o 5 € menej - 25 €

Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ a je rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky.

Informácie k stravnému
Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie.
Najdôležitejšou zmenou je dotácia na stravu vo výške 1,20 € na obed pre všetky deti
posledného ročníka MŠ – predškolákov od 1.1.2019. Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň
zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo ZŠ a odobralo obed.


Podľa schváleného VZN č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobúda účinnosť od 1.5.2019 je stravná
jednotka na nákup potravín na prípravu jedla v MŠ vo výške 1,27 €. Rodičia tých detí,
ktoré majú nárok na dotáciu doplácajú 0,07 € na nákup potravín plus na réžijné náklady
spojené s prípravou stravy platia podľa súčasného schváleného VZN 0,40 €/deň.
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Schválené VZN č. 4/2019 bude zverejnené na stránke www.petrzalka.sk v časti samospráva.
Keďže zriaďovateľ je povinný preukázať účelnosť a hospodárnosť vynaložených finančných
prostriedkov pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a je
povinný dodržať zákonné podmienky za ktorých môže byť dotácia poskytnutá, mestská časť
Preto sú v novom znení VZN jasne pomenované povinnosti rodiča a sankcie vyplývajúce zo
zákona pri nedodržaní povinnosti včasného odhlasovania detí zo stravy. Zákonný zástupca

uhrádza plnú sumu za pripravenú stravu pri nesplnení si povinností odhlásenia dieťaťa zo stravy
do stanovenej hodiny – t.j. najneskôr do 14.00 h. predchádzajúceho dňa. Čas, dokedy je potrebné
odhlásiť dieťa, je rodič povinný dodržiavať, nakoľko v ŠJ sa strava musí pripravovať z čerstvých
surovín a mäsa. Tieto je treba objednať v dostatočne časovom predstihu. Odhlasovanie ráno je pre
zabezpečenie čerstvých potravín a dodržanie správneho technologického postupu prípravy jedla,
v zmysle HACCP a materiálno-spotrebných noriem, neskoro. Ak dieťa ochorie v noci, môže rodič
odhlásiť dieťa aj ráno s tým, že obed si môže v prvý deň choroby vyzdvihnúť do obedára. V zmysle
platnej legislatívy rodič musí obed uhradiť v plnej výške, keďže dotácia patrí len dieťaťu, ktoré
sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu ( § 4 ods. (6) Zák. 544/2010).

