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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Žiadosť riaditeľky základnej školy o úpravu VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (ďalej 

len „VZN“).  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Riaditeľka základnej školy žiada o úpravu VZN tak, aby príspevok na potraviny na obed pre žiakov 

i dospelé osoby bol z 3. finančného pásma platného od 1.9.2011 nasledovne: 

- stravníci od 6 do 11 rokov 1,01 € 

- stravníci od 11 do 15 rokov 1,09 € 

- dospelý stravníci 1,19 € 

Zároveň žiada o zmenu výšky príspevku na desiatu na 0,50 € a po prerokovaní v rade školy vzišla 

požiadavka aby sa prispievalo aj na režijné náklady vo výške 0,10 € na jeden obed a taktiež 

zvýšenie príspevku rodičov na 1 dieťa v školskom klube detí na 8,- €/mesiac od 1.9.2018. 

 

Výpočet režijných nákladov na jedno jedlo a úhrady za stravovanie stravníkov a finančné pásma 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín tvorí prílohu č. 1 

k tomuto materiálu. 

 

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  - výňatok 

§ 6  

(24) Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku 

príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

internátu alebo centra voľného času. 

 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – výňatok 

§ 140 – Školská jedáleň 

(9) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie 

deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

(10) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 

podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj určí 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

 

Daným VZN je navrhnutá zmena doteraz platného VZN č. 122/2017 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podľa návrhu pani riaditeľky. 



 V pôvodnom VZN č. 122/2017 je stanovený príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovné: 

 

Základná škola Desiata        Obed Úhrada v € 

stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň     0,40          0,95 1,35 

stravníci od 12-15 rokov – II. stupeň     0,40          1,01 1,41 

 

navrhovaný príspevok: 

Základná škola Desiata        Obed Réžijné náklady          Úhrada v € 

stravníci od 6-11 rokov – I. stupeň     0,50          1,01 0,10                                1,61 

stravníci od 12-15 rokov – II. 

stupeň 

    0,50          1,09       0,10                                1,69 

 

t.j. 

- navýšenie stravného pre stravníkov na I. stupni o 0,26 € 

- navýšenie stravného pre stravníkov na II. stupni o 0,28 € 

 

Výška režijných nákladov je navrhnutá 0,10 €/1 hlavné jedlo, čo pri vydaných hlavných jedál pre 

všetkých stravníkov za rok 2017 v počte 41 515 ks je 4 151,50 €.  

 

Príspevok na činnosť školského klubu detí: 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 

zástupca žiaka mesačne sumou podľa platného VZN č. 122/2017  5,- €/1 dieťa. 

Navrhovaná výška príspevku na činnosť školského klubu detí je 8,- €/1 dieťa, čo je o 3,- € viac. 

Na porovnanie v okolitých obciach a mestách: 

- Červeník  8,- € 

- Hlohovec 8,- € 

- Madunice 6,- € 

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školský klub .... detí. Z príspevku je hradené:................ 

 

Návrh VZN  číslo 129/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 

122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 

08.06.2018 a týmto dňom bol aj zverejnený na internetovej stránke mesta.  

 

V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína 

plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

mestskom úrade. Do dnešného dňa nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu VZN. 

  

Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods.7 

zákona o obecnom zriadení). Schválený návrh VZN Mestským zastupiteľstvom dňa 13.11.2017 sa 

musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 

dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 

začiatok účinnosti. V navrhovanom VZN je stanovený začiatok účinnosti 1.1.2018. 



 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom prijať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 129/2018, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č.  122/2017 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ktorých 

zriaďovateľom je mesto Leopoldov 

 

 

Návrh na nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 129/2018, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov 


