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NÁVRH NA UZNESENIE    

 

Uznesenie č.____/2011 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

 

        I.   Prerokovalo a schvaľuje  

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

 

      V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon)  a  o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov,  podľa  

§ 140 ods. 9, § 141 ods. 5 uvedeného zákona, výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni určí zriaďovateľ  všeobecne záväzným nariadením.  

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a ţiakom za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výţivové dávky.  

V školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa môţu pripravovať aj diétne jedlá pre deti 

a ţiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyţaduje 

osobitné stravovanie. 

Výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka vo výške nákladov 

na potraviny na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením na základe aktualizovaných finančných pásiem, ktoré 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej internetovej 

stránke.  

Návrh VZN je v súlade s platnými právnymi predpismi,  dopad na rozpočet je neutrálny.  

 

  

Účinnosť VZN sa navrhuje od 1. januára 2012 a dňom účinnosti tohto všeobecne 

záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2009 a všeobecne 

záväzné nariadenie č. 20/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni a výdajnej školskej jedálne. 

 

 
 
 
 
 
 

 



NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA, 

 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni. 

Mesto Ţilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni 

 

č.      /2011 

Článok 1 

Úvodné  ustanovenia 

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku a spôsob jeho 

úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa, 

ţiaka (ďalej len „príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov školskej 

jedálne a výdajnej školskej jedálne.
1
)  

Článok 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni 

1. Príspevok na stravovanie  je určený na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky.
2
) 

2.  Príspevok  uhrádza   zákonný  zástupca  dieťaťa alebo ţiaka vo výške nákladov  na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a aktualizovaných 

finančných pásiem určených MŠVVaŠ  SR.
3
)   

    Výška nákladov na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  

a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka: 

a)  materská škola         desiata, obed, olovrant   

     od 2 – 6 rokov          úhrada  najmenej  1,05 €      najviac 1,34 €                                  

b)  základná škola         obed 

       od 6 – 11 rokov        úhrada najmenej   0,88 €      najviac 1,16 €                                                                                                                                                                  

c)  základná škola         obed     

        od 11 – 15 rokov     úhrada najmenej    0,95 €     najviac 1,22 €                                                                                                                                                                                                                                                                      

d)  stredná škola            obed         

        od 15 – 19 rokov     úhrada najmenej   1,05 €      najviac 1,33 €   

                                                 
1) § 140 ods.  9,  § 141 ods..5  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 
2) § 140 ods. 10, § 141 ods. 6  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 
3) § 140 ods. 11, § 141 ods. 7  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 



3. Zamestnanci a ostatní  dospelí stravníci uhrádzajú náklady na nákup potravín podľa   

vekovej kategórie stravníkov  15 -19 ročných. 

4. V školskej jedálni sa môţu pripravovať diétne jedlá pre deti a ţiakov, u ktorých podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára  zdravotný stav vyţaduje osobitné stravovanie.
4
) 

 Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka vo výške nákladov  na nákup    

      potravín na jedno jedlo podľa vekových  kategórií stravníkov  a rozpätia finančných    

      pásiem pre diétny systém  určených  MŠVVaŠ  SR.         

5. Výška príspevku na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií   

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka  pre diétne stravovanie 

 a) materská škola           desiata, obed, olovrant   

     od 2 – 6 rokov           úhrada  najmenej  1,26 €      najviac 1,60 €                                  

 b) základná škola           obed 

        od 6 – 11 rokov         úhrada najmenej   1,06 €      najviac 1,39 €                                                                                                                                                                              

c)  základná škola           obed         

        od 11 – 15 rokov       úhrada najmenej   1,14 €      najviac 1,46 €                                                                                                                                                                                                                                                                      

d)  stredná škola              obed      

        od 15 – 19 rokov       úhrada najmenej   1,26 €      najviac 1,60 €   

6. Príspevok pre športové triedy a športové školy uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

a ţiaka vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a rozpätia finančných pásiem pre športové triedy a športové školy určených 

MŠVVaŠ  SR.    

a) základná škola         obed 

         od 6 – 11 rokov       úhrada najmenej   1,04 €      najviac 1,38 €  

   b)   základná škola         obed   

         od 11 – 15 rokov     úhrada najmenej   1,13 €      najviac 1,45 €  

c) stredná škola           obed                                                                                                                      

od 15 – 19 rokov    úhrada najmenej   1,25 €       najviac 1,58 €   

  7. Mestské zastupiteľstvo v Ţiline splnomocňuje primátora  mesta určiť finančné pásmo 

      nákladov  na  nákup  potravín  na jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií stravníkov 

      a  príspevok  zákonného  zástupcu  dieťaťa a  ţiaka a dospelého  stravníka  v   súlade  

      s platnými finančnými  pásmami  MŠVVaŠ SR.  

 8.  Finančné pásmo určené zriaďovateľom bude záväzné pre všetky zariadenia školského  

      stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ţilina. 

      Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred. Termín a spôsob platby určí  

      riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne zverejnený na verejne  

prístupnom mieste v budove školy. 

 9.  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré ţije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške ţivotného minima,  

uhrádza zníţený poplatok na nákup potravín, nakoľko dotácia z  ÚPSVaR na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením  je najviac vo výške 1 € na dieťa za kaţdý stravovací deň, v ktorom sa 

dieťa zúčastnilo vyučovania v škole, a to 1 € na obed a 0,35 € na iné jedlo.
 5
) 

  

 

 

 

 

 

                                                 
4) § 140 ods. 5 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 
5) § 4  ods. 6 zákona   č. 544/2010  o dotáciách  v pôsobnosti  MPSVaR  SR  



 

Článok 3 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Týmto  VZN  sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 a všeobecne 

     záväzné nariadenie č. 20/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov 

v školskej  jedálni a výdajnej školskej jedálni.   

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Ţiline dňa ............. 

2. Toto   všeobecne   záväzné  nariadenie   nadobúda    účinnosť  od   01. januára  

2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Igor Choma 

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 

 


