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Obecné zastupiteľstvo obce Kysak, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. 
§ 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, vydáva túto 

 
Smernicu o určení výšky depozitu pri porušení podmienok pre poskytnutie dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa 
 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 
 
 
V §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov znie: 
 

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 
1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v 
materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Nárok na 
dotáciu má žiak materskej školy v predškolskom veku  (trieda prípravky) a žiak, ktorý 
navštevuje prvý a druhý stupeň základnej školy. 

 

2. Do počtu detí, na ktoré žiadateľ žiadal dotáciu na stravu je možné zahrnúť len deti,  
ktoré rodič prihlásil na stravu na základe zápisného lístka stravníka (upravené 
v zákone 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo 
vyhláške č.330/2009 Z.z.  vyhláška o zriadení školského stravovania). Pre 
neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava  pripravovať nebude. 

3. Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda a iného jedla (v MŠ 
desiata, olovrant). Dotáciu na stravu nie je možné poskytovať v prípade, ak dieťa 
navštevuje MŠ len  v dopoludňajších hodinách a je mu poskytovaná len desiata. 

4. V prípade, že sa žiak /dieťa nezúčastní vyučovacieho procesu v ZŠ alebo MŠ je  
povinný sa zo stravy odhlásiť. 

 

Čl. II 

Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu 
 

1. Odhlásiť, alebo prihlásiť sa na stravovanie v ŠJ ZŠ Kysak je možné do 14:45 deň 
vopred a to telefonicky na tel. čísle školskej jedálne (0556991659), alebo elektronicky 
cez terminál v školskej jedálni, alebo elektronicky cez aplikáciu ASC. Za neodobratú 
a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade 
náhleho ochorenia dieťaťa  si zákonný zástupca v ten deň môže prevziať stravu 
v čase jej výdaja v školskej jedálni.  Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa 
zohľadní v najbližšom mesiaci. 

 
2. Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. 

V prípade, že stravník  nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na 
podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný 
uhradiť škodu spôsobenú porušením povinností. 
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Čl. III 

Depozit 
 

1. Na úhradu neodobranej stravy je zákonný zástupca dieťaťa povinný vložiť na účet 
školskej jedálne „depozit“ v hodnote 25,- €  za každé dieťa do 10.09. aktuálneho 
roku. Tento depozit mu bude zúčtovaný do 10.07. aktuálneho roku. Depozit slúži na 
zúčtovanie stravy v prípade, že zákonný zástupca nestihne včas odhlásiť žiaka 
z obedu. 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnenia tejto smernice schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

2. Táto smernica bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kysak č.  /   
/2019 zo dňa 27.8.2019  a nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2019 . 

 
 
V Kysaku, dňa   
 
 
 
 

.................................. 

Ing. Ľubomír Krajňák 

starosta obce 

   
 


