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Východisko – potreba tvorby materiálu: 

 

Zmena Finančných pásiem určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1.1.2023. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

 

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem 

plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, 

dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené 

zmocnenie vyplýva pre MŠVVaŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v 

dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania 

pripravuje, MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie 

finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne 

záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. 

 

Nakoľko sa zmenili Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 je potrebná zmena VZN. 

 

Finančné pásma schválené Všeobecne záväzným nariadením číslo 154/2022 schváleným 

nariadením mestského zastupiteľstva číslo N/36/2022/1 dňa 30. 05. 2022: 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 
na 

nákup 
potravín 

Príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa k 

stravovacím 
návykom 
(hmotná 

núdza - HN) 

Platba ZZ za 
jeden 

stravovací deň 
(nákup 

potravín a 
príspevok na 

réžiu) 

Desiata Obed Olovrant 

Materská škola 

MŠ denná (stravník - 
dieťa MŠ) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,20 0 1,74 



MŠ denná (stravník - 
dieťa MŠ) * 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,20 1,30 0,44 

 

Základná škola:  

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 
na 

nákup 
potravín 

Príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa k 

stravovacím 
návykom 
(hmotná 

núdza - HN) 

Platba ZZ za 
jeden 

stravovací deň 
(nákup 

potravín a 
príspevok na 

réžiu) 

Desiata Obed Olovrant 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ 

- 1,21 - 1,21 0,20 0 1,41 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ 

0,52 1,21 - 1,73 0,20 0 1,93 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ * 

- 1,21 - 1,21 0,20 1,30 0,11 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ * 

0,52 1,21 - 1,73 0,20 1,30 0,63 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ 

- 1,30 - 1,30 0,20 0 1,50 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ 

0,56 1,30 - 1,86 0,20 0 2,06 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ * 

- 1,30 - 1,30 0,20 1,30 0,20 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ * 

0,56 1,30 - 1,86 0,20 1,30 0,76 

 

Na základe žiadostí o úpravu VZN základnej školy a materskej školy sa obe presúvajú do 

finančného pásma č. 2, čo predstavuje nasledovnú zmenu, ktorá je predmetom návrhu VZN č. 

159/2022: 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

2. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 
na 

nákup 
potravín 

Príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa k 

stravovacím 
návykom 
(hmotná 

núdza - HN) 

Platba ZZ za 
jeden 

stravovací deň 
(nákup 

potravín a 
príspevok na 

réžiu) 

Desiata Obed Olovrant 

Materská škola 

MŠ denná (stravník - 
dieťa MŠ) 

0,45 1,10 0,35 1,90 0,20 0 2,10 

MŠ denná (stravník - 
dieťa MŠ) * 

0,45 1,10 0,35 1,90 0,20 1,30 0,80 

 



Základná škola: 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

2. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 
na 

nákup 
potravín 

Príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa k 

stravovacím 
návykom 
(hmotná 

núdza - HN) 

Platba ZZ za 
jeden 

stravovací deň 
(nákup 

potravín a 
príspevok na 

réžiu) 

Desiata Obed Olovrant 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ 

- 1,50 - 1,50 0,20 0 1,70 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ 

0,65 1,50 - 2,15 0,20 0 2,35 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ * 

- 1,50 - 1,50 0,20 1,30 0,40 

ZŠ 
- stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ * 

0,65 1,50 - 2,15 0,20 1,30 1,05 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ 

- 1,70 - 1,70 0,20 0 1,90 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ 

0,70 1,70 - 2,40 0,20 0 2,60 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ * 

- 1,70 - 1,70 0,20 1,30 0,60 

ZŠ 
stravník - žiak druhého 
stupňa ZŠ * 

0,70 1,70 - 2,40 0,20 1,30 1,30 

 

 

Vzhľadom na nárast režijných nákladov a nárast medziročnej miery inflácie navrhujeme tiež 

zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole uvedeného v Čl. 2 predmetného návrhu VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy navrhujeme zvýšiť zo sumy 14 eur na jedno dieťa na sumu 16 eur na jedno dieťa.  

 

§ 28  ods. (5) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

zriadenej obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením;  

tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný 

príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 



Vzhľadom na nárast režijných nákladov a nárast medziročnej miery inflácie navrhujeme 

zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí uvedeného v Čl. 3 predmetného návrhu VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí navrhujeme zvýšiť zo sumy 10 eur na jedno dieťa na 

sumu 12 eur na jedno dieťa.  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 159/2022 o určení príspevku na 

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

Mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) 

bol vyvesený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta ako i na Centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli (CUET) dňa 25. 11. 2022. Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je možné uplatniť 

do 05. 12. 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na schválenie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114  ods. (6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí 

všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. 

§ 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:  

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

na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej 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. 

§ 12  ods. (7) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného 

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon 

neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov. 



Zhrnutie a odporúčania: 

 

Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 159/2022 o určení 

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

zriaďovateľom je Mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a 

školských zariadeniach). 

 

 

Návrh na nariadenie: 

 

MZ schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 159/2022 o určení príspevku na čiastočnú 

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

Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach). 

 

 

Prílohy: 

Žiadosť o úpravu VZN Základnej školy 

Žiadosť o úpravu VZN Materskej školy 

Finančné pásma A na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

s účinnosťou od 1.1.2023 


