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Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu 

Žiadosť o úpravu VZN riaditeľky základnej školy zo dňa 16. 04. 2019. 

Žiadosť o úpravu VZN riaditeľky materskej školy zo dňa 17. 04. 2019 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mesto Leopoldov má prijaté VZN č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov 

schválené nariadením č. N/33/2017/1. Ďalej má mesto prijaté VZN č. 129/2018, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 122/2017 schválené nariadením č. 

N/40/2018/2.  

V nadväznosti na zmeny Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019 požiadali riaditeľka základnej školy 

a riaditeľka materskej školy o úpravu vyššie spomenutých VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na vyššiu prehľadnosť sme sa rozhodli spracovať nové VZN, v ktorom sa oproti 

predchádzajúcim všeobecne záväzným nariadeniam mení výška príspevku, ktorý uhrádza 

§ 140 ods. (9) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

„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.“ 

§ 140 ods. (10) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

„Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálne, ktorej zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením.“ 



zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka resp. dospelý stravník vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov, a to nasledovne: 

 

a)  

Materská škola Desiata Obed Olovrant 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

Úhrada 

MŠ denná (stravník – 

dieťa MŠ) 
0,36 € 0,85 € 0,24 € 

- -  
1,45 € 

MŚ denná (stravník – 

dieťa MŠ, rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky) 

0,36 € 0,85 € 0,24 € - 

 

 

1,20 € 

0,25 € 

 

b) 

Základná škola Desiata Obed Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

Úhrada  

stravníci od 6-11 rokov – I. 

stupeň 

0,46 € 1,08 € 0,10 € 1,20 € 0,44 € 

stravníci od 12-15 rokov – II. 

stupeň 

0,50 € 1,16 € 0,10 € 1,20 € 

 

 

0,56 € 

 

Pôvodné ustanovenia VZN: 

a)  

Materská škola Desiata Obed Olovrant Úhrada 

stravníci od 2 - 6    rokov 0,30 € 0,72 € 0,25 € 1,27 € 

 

b) 

Základná škola Desiata Obed Režijné náklady Úhrada  

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 € 

 



Zmeny oproti predchádzajúcim platným VZN sú vyznačené červenou farbou.  

Okrem zmeny Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov platného od 1.9.2019 bola do Príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni (Čl. 5 Návrhu VZN) premietnutá Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa, poskytovanie ktorej upravuje Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Dotáciu na stravu bude od 01.09. 2019 poskytovaná: 

 

na deti podľa § 4 

ods. 3 písm. a) 

zákona, 

navštevujúce 

posledný ročník materskej školy alebo 

základnú školu (nevyžaduje sa 

zoznam detí) 

na deti podľa § 4 

ods. 3 písm. c) 

zákona, 

navštevujúce 

materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 

5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac 

vo výške životného minima (vyžaduje 

sa zoznam detí) 

na deti podľa § 4 

ods. 3 písm. c) 

zákona, 

navštevujúce 

materskú školu, ak v materskej škole, 

okrem detí v poslednom ročníku, je 

najmenej 50 % detí z domácností, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi (vyžaduje sa zoznam detí) 

 

 

Čl. 5 ods. (6) navrhovaného VZN pojednáva o hodnote jedla pre iné fyzické osoby, t. j. pre 

dospelých stravníkov (cudzích stravníkov). Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za 

stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského 

stravovania vo výške nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako 

pre vekovú kategóriu stravníkov 15 -19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka 

práce.  

 

 

 

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

§ 140 ods. (3) 

„Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení, 

so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu 

v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 



Materská škola si zvolila 2. finančné písmo, tzn. cena za obed pre dospelého stravníka 

predstavuje 1,33 € + prepočítaná réžia vo výške 1,86 €. Pri stravujúcich sa zamestnancoch 

materskej školy bude zohľadnený § 152 Zákonníka práce: 

 

 

 

 

 

Prijatie nového VZN navýši materskej škole vlastné príjmy celkovo o 1 080 eur za obdobie 

od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. 

Základná škola si zvolila 1. finančné pásmo, tzn. cena za obed pre dospelého stravníka 

predstavuje 1,26 € + prepočítaná réžia vo výške 2,19 €. Pri stravujúcich sa zamestnancoch 

materskej školy bude zohľadnený § 152 Zákonníka práce.  

Prijatie nového VZN navýši v ŠJ základnej školy vlastné príjmy celkovo o 1 630 eur za 

obdobie od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. 

Čl. 5 ods. 9 navrhovaného VZN stanovuje podrobnosti vyplatenia dotácie k 

podpore stravovacích návykov dieťaťa rodičovi / zákonnému zástupcovi pri diétnom stravovaní 

a zároveň sa odkazuje na vzor žiadosti o vyplatenie dotácie, ktorý tvorí prílohu k návrhu VZN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN Mesta Leopoldov č. 134/2019 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 05. 06. 2019  a týmto dňom bol zverejnený aj na 

webovom sídle mesta.  

Zákonník práce 

§ 152 ods. (3) 

„Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, 

najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v 

trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.“ 

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky 

§ 4 ods. 6 

„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. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, 

že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi 

dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“ 



Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie bol stanovený na 06. 06. 2019 a pripomienky 

je možné zasielať do 17. 06. 2019 písomne (na adresu Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 

104/2, 920 41  Leopoldov) alebo elektronicky (na e-mailovú adresu sekretariat@leopoldov.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť predkladaného VZN je stanovená na 01. 09. 2019.  

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

§ 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo zverejní obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dná pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle 

obce v tej iste lehote. 

 

(4) 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 obecnom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z 

pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 

navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

§ 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 

úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od 

vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to 

odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť 

skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia. 

 

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem 

toho sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce. 

 

mailto:sekretariat@leopoldov.sk


Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 134/2019 o určení výšky 

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

je Mesto Leopoldov.  

 

Návrh na nariadenie: 

MZ schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov.   

 

 

Prílohy: 

1. Žiadosť riaditeľky ZŠ 

2. Žiadosť riaditeľky MŠ 

3. Finančné pásma platné od 1.9.2019 

4. Prepočet režijných nákladov ZŠ 

5. Prepočet režijných nákladov MŠ  

 

 

 


