
Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 144/2020 ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Leopoldov  
Predkladateľ: Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ Leopoldov,  

Dátum spracovania: 06. 08. 2020 

Určenie pre orgán mesta:  komisie MZ, Mestské zastupiteľstvo, hlavný kontrolór 

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: 

I. 

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

žiakov i dospelé osoby bol z 2. finančného pásma platného od 1.9.2020 nasledovne: 

- stravníci od 6 do 11 rokov 1,15 € 

- stravníci od 11 do 15 rokov 1,23 € 

- dospelý stravníci 1,33 € 

Zároveň žiada o zmenu výšky príspevku na desiatu: 

- I. stupeň 0,49 € 

- II. stupeň 0,53 € 

- dospelí stravníci 0,57 € 

 

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. 

 

Daným VZN je navrhnutá zmena doteraz platného VZN č. 134/2019 o určení výšky príspevku 

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

 V pôvodnom VZN č. 134/2019 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 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 € 

 

navrhovaný príspevok: 
Základná škola Desiata Obed Príspevok 

zákonného 

Dotácia na 

podporu 

Úhrada  



zástupcu na 

režijné 

náklady 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

stravníci od 6-11 rokov – I. 

stupeň 

0,49 € 1,15 € 0,20 € 1,20 € 0,64 € 

stravníci od 12-15 rokov – II. 

stupeň 

0,53 € 1,23 € 0,20 € 1,20 € 

 

0,76 € 

 

II. 

Z titulu, že zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) nerieši otázku platenia resp. 

neplatenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom, štúdiom alebo 

činnosťou v školách a školských zariadeniach počas prerušenia vyučovania v školách a 

prevádzky školských zariadení, (s výnimkou § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona, podľa 

ktorého príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku), sme toho 

názoru, že je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, školských klubov detí a 

zariadení školského stravovania či, a v akej miere budú predmetné príspevky uhrádzané počas 

prerušenia vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení v dôsledku udalosti 

spojených so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Z tohto dôvodu dopĺňame do VZN: 

 

1. V Čl. 3 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 

(4) Príspevok uhradený počas prerušenia prevádzky materskej školy v dôsledku mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, sa použije na úhradu nákladov materskej 

školy v období bezprostredne nasledujúcom, v ktorom bude ich prevádzka pokračovať. V období 

bezprostredne nasledujúcom po období, v ktorom bola prevádzka materskej školy v dôsledku 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prerušená, bude výška 

príspevku primerane znížená. 

 

2. V Čl. 4 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 

(4) Príspevok uhradený počas prerušenia prevádzky školského klubu detí v dôsledku 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, sa použije na úhradu 

nákladov prevádzky školského klubu detí v období bezprostredne nasledujúcom, v ktorom bude 

ich prevádzka pokračovať. V období bezprostredne nasledujúcom po období, v ktorom bola 

prevádzka školského klubu detí v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu prerušená, bude výška príspevku primerane znížená. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 144/2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie 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 30. 07. 2020  a týmto dňom bol zverejnený aj na 

webovom sídle mesta.  



 

Pripomienky bolo možné zasielať do 10. 08. 2020 písomne (na adresu Mesto Leopoldov, 

Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov) alebo elektronicky (na e-mailovú adresu 

sekretariat@leopoldov.sk)  

 

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. 

  

 

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

zákonov 

 

§28, ods. 7) 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza 

zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

§114, ods. 7) 

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 6, ak 

zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) 

____________________________________________________________________________________ 
32)Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

mailto:sekretariat@leopoldov.sk


 

 

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. 

 

 

 

VZN č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách a v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov 

 

Čl. 3 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca 

dieťaťa  mesačne sumou 13,- €/1 dieťa. 

(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.  

(3) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa v prípadoch 

stanovených zákonom.1 

_____________________________________________________________________________________ 
1 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. 4 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

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

zástupca žiaka mesačne sumou 8,- €/1 dieťa. 

(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca.  Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.  

(3) Mesto Leopoldov, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku v prípadoch stanovených zákonom.2 

_____________________________________________________________________________________ 
2 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákon ov v znení neskorších predpisov. 

 



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 pätnástym dňom po jeho vyhlásení. 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 144/2020 ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 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 č. 144/2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov 


