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1.
Návrh uznesenia
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva
berie na vedomie
spôsob zabezpečenia stravy pre MŠ Barónka 17 externým dodávateľom, ktorá bude
financovaná z výdavkov určených na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných
predškolských zariadeniach z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania
Materskej školy Novohorská 1
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2. Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača dňa 18.09.2018 na svojom zasadnutí
schválilo uznesením č. UZN 469/18/09/18/P priznanie finančného príspevku na kompenzáciu
úhrady umiestnenia detí v súkromných predškolských zariadeniach z dôvodu oddialenia
termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1 v období od 01.10.2018
do 30.06.2019. V rozpočte mestskej časti na rok 2019 (na položke 640 – peňažný príspevok
na deti súkromných predškolských zariadení) bolo na tento účel vyčlenených 37.800,- €
a k 30.4.2019 je vyčerpaných 7.380,- €. Priemerný počet uchádzačov o príspevok
je 30 žiadateľov/mesiac. Predpokladá sa, že do termínu 30.06.2019 sa vyčerpá celková suma
približne 11.100,- €. V rozpočte ostane ešte nevyčerpaných približne 25.980,- €.
Rekonštrukcia budovy materskej školy na Novohorskej ulici opäť pokračuje s novým
dodávateľom stavebných prác od februára 2019. Predpokladané ukončenie stavebných prác
je v jesenných mesiacoch roku 2019, resp. ku koncu kalendárneho roku 2019. Do úvahy
berieme aj možnosť pokračovať vo vyplácaní príspevku po dátume 30.06.2019
(resp. od septembra 2019) v prípade, že by nastal problém s včasným ukončením
rekonštrukcie MŠ Novohorská, na základe nového uznesenia MZ. Napriek uvedenému
zostane v rozpočte dosť finančných prostriedkov.
Od septembra 2019 školám a zriaďovateľovi škôl pribúda ďalšia zákonná povinnosť:
zabezpečiť všetkým svojim žiakom obedy s dotáciou od štátu. Realizácia tejto zákonnej
povinnosti vyžaduje personálne posilnenie zariadení školského stravovania
pri základných školách a hlavne zvýšenie kapacít ZŠS. ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4, ktorá vyrába
stravu aj pre MŠ Barónka 17 (desiaty, obedy a olovranty okolo 100 porcií denne)
je už v súčasnej dobe na strope a zvýšiť jej kapacitu by si vyžadovalo nemalé finančné
prostriedky na stavebné zásahy a nákup ďalších gastro zariadení. Pritom by absencia várne
pri MŠ Barónka 17 naďalej ostala neriešeným problémom aj so všetkými jeho úskaliami
(nutnosť zainteresovania šoférov mestskej časti do dovážania stravy, vyčlenenie vozidla,
časové stresy zamestnancov MČ, MŠ a ZŠS pri ZŠ, zachovanie kvality a hygieny
prevážaného jedla a viacero ďalších problémov). Pri rokovaní s vicestarostkou Lenkou
Antalovou Plavuchovou oddelenie školstva dostalo prísľub, že vedenie miestneho úradu
sa bude zaoberať zámerom vybudovať formou prístavby MŠ Barónka ďalší priestor
k tak nutnému zriadeniu várne. Kým sa tento zámer stane realitou, treba hľadať ďalšie
možnosti pokrytia potrieb stravníkov - žiakov ZŠ a detí MŠ. Ak ZŠS pri ZŠ Tbiliská nebude
vyrábať stravu pre MŠ Barónka, kapacitne plne vystačí na výrobu stravy pre všetkých
žiakov a zamestnancov ZŠ Tbiliská 4, bez väčších finančných nákladov.
Po konzultáciách s odborníkmi je možnosť zazmluvnenia externej gastro firmy, ktorá
má súhlas k výrobe stravy pre materské školy od RÚVZ, vyrába stravu podľa materiálnospotrebných noriem a receptúr vydaných MŠVVaŠ SR. V podobnom režime sa realizuje
výroba a dodávka stravy pre MŠ Koniarkova 9 v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Strava
sa dopravuje jedenkrát denne. Doobeda dovezú hotový obed a hotový olovrant a suroviny
na desiatu, ktorú na druhý deň pripraví kuchárka v MŠ. Z vyjadrenia riaditeľky
MŠ Koniarkova 9, p. Andrei Vajdove,j je zrejmé, že strava deťom chutí a je jej dostatok.
Prieskumom trhu našlo oddelenie školstva niekoľko takýchto firiem, ktoré oslovilo
a predkladáme ponuku s cenovými kalkuláciami na jedno dieťa pri využití služieb externej
firmy na výrobu a dodávku stravy pre MŠ Barónka
dieťa - desiata, obed, olovrant dospelý pracovník -

2,90 €
3,30€
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Po prechode na uvedený spôsob by došlo k odbremeneniu zamestnancov MČ
a ZŠS pri ZŠ Tbiliská 4, ale k potrebe navýšenia finančných prostriedkov na školskú výdajňu
pri MŠ Barónka. Z týchto finančných prostriedkov by sa dofinancovávala výroba a dovoz
stravy externou firmou a tiež 25% pracovný úväzok administratívnej sily.
Počet
Deti
Predškol.
Spolu:
Dospelí

Stravné Dotácia Rodičia Réžia SPOLU Cena Rozdiel Mesačne
62
29
91

1,54
1,54
1,54

0
1,2
SF

12
1,18
0,23
Administratívna sila - mzda a odvody

1,54
0,34
Spolu
1,41

0,3
0,3

1,84
1,84

2,9
2,9

1,06
1,06

1314,4
614,8
1929,2

RéžiaSPOLU Cena Rozdiel Mesačne
55%
1,72

3,13

3,3

0,17

40,8
1970

Na 4
mesiace
5257,6
2459,2
7716,8
Na 4
mesiace
163,2
1000
8880

Poznámka:
Stravné - 3.finančné pásmo - MŠ - 1,54 €, dospelí stravníci - 1,41 €
Dotácia - dotácia na podporu stravovacích návykov detí a žiakov (pre predškolákov)
Rodičia - finančná čiastka na stravu, ktorú hradia rodičia
Réžia - finančná čiastka na réžiu, ktorú hradia rodičia
SPOLU - celková suma hradená stravníkom
Cena - dennej stravy od externej firmy
Rozdiel - medzi sumou hradenou stravníkom a cenou dennej stravy
Mesačne - počítané 20 pracovných dní
Na 4 mesiace - september až december 2019

Po finančnej stránke sú náklady na výrobu spojené s dovozom stravy do MŠ pre zákonného
zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka v zmysle VZN platného od 1. septembra 2019.
Pri súčasnom počte 91 detí a 12 dospelých stravníkov by bol doplatok mestskej časti
za obdobie september až december 2019 vo výške 8.880,- €.
Predkladáme návrh presunu finančných prostriedkov neinvestovaných na súkromné
predškolské zariadenia položka 640 (Školský úrad) na Stravovanie v jedálňach MŠ celkovo
vo výške 8.880,- € (položka 610+620 suma 1.000,- €, položka 630 suma 7.880,- €).
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