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Komisia pre  školstvo a kultúru -  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 06.06.2019 

 

 

 

 

Dátum a miesto rokovania : 06.06.2019, MsÚ Žiar nad Hronom  

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

Prizvaní, hostia: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku 

v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad 

Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  

Zúčastnených oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa 

zúčastnilo na začiatku stretnutia 4    z celkového počtu 11 členov. Komisia nebola uznášania 

schopná. 

 

ad 2. Informácia  o predloženom materiály na MsZ  -  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 

o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017. Predkladateľom informácií 

bola  Mgr. Adriana Giláňová: 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, 
VZN č. 10/2017. 
          

Dôvodová správa 

 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov obec ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení určuje svojim 

všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku v školách a školských zariadeniach vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V súčasnosti platné VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, 

VZN č. 10/2017 v  § 7 neodráža legislatívne zmeny za ostatné obdobie. Vzhľadom k tomu 

navrhujeme zmenu  § 7, ktorá  vyplynula: 
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- z kompetencie zriaďovateľa: podľa § 140 ods. 10 a  § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určiť  výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s aktuálnymi finančnými 

pásmami a príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov, 

- z dôvodu schválenia novely zákona MPSVaR č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVaR SR v znení neskorších predpisov zákonom č. 378/2018 Z. z. a zmeny zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to  poskytovaním dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € na každé dieťa na každý deň, v 

ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy 

alebo vyučovania v  základnej škole a odobralo stravu.  

Vzhľadom na potrebu určenia nového finančného pásma pre stravníkov všetkých vekových 

kategórií vrátane dospelých stravníkov a požiadaviek škôl navrhujeme:  1. finančné pásmo 

na nákup potravín pre deti MŠ, 2. finančné pásmo pre žiakov ZŠ pri bežnom stravovaní a 2. 

finančné pásmo pre žiakov  ZŠ so športovými triedami  a pri diétnom stravovaní, nakoľko 

skladba jedálneho lístka musí zodpovedať zásadám ich zostavovania a tak plniť odporúčané 

výživové dávky. Príspevok na stravovanie pre zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré sa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy a vyučovania  

v ZŠ a odobralo stravu, bude znížený o poskytovanú dotáciu na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa a teda plne uhrádzaný pre každé dieťa v poslednom ročníku 

materskej školy, ako aj dieťaťa, okrem posledného ročníka MŠ, ktoré žije v domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného 

minima. Pre žiaka prvého stupňa základnej školy bude úhrada výšky príspevku za 

stravovanie predstavovať 0,00 € od 1.9.2019. V prípade zabezpečovania stravovania pre 

žiaka druhého stupňa ZŠ, diétneho stravovania pre tieto deti resp. žiakov ZŠ a stravy pre 

žiakov športových tried, bude úhrada výšky príspevku za stravovanie predstavovať sumu 

zníženú o vyššie uvedenú poskytovanú dotáciu podľa osobitného predpisu.  

Takýmto nastavením podmienok VZN sa zabezpečuje finančné odbremenenie väčšiny 

zákonných zástupcov stravujúcich sa detí/žiakov škôl. Príjem v školských jedálňach v rámci 

režijných nákladov bude určený paušálne 1,50 € mesačne. Finančné prostriedky získané 

úhradou režijných nákladov budú naďalej použité na zlepšenie materiálno-technického 

vybavenia a údržbu školských jedální. Týmto VZN sa zároveň stanovujú podmienky úhrady 

zákonného zástupcu v školskej jedálni. 

VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017 sa mení len v § 

7, ostatné časti VZN zostávajú v platnosti nezmenené. Účinnosť nadobudne 1. septembra 

2019.  VZN nastavuje a upravuje podmienky ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako aj 

hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu. 

 

ad 3. Rôzne, diskusia 

Komisia navrhuje schváliť predkladaný materiál v plnom rozsahu. 

.  

ad 4. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného 

rokovania a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  
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N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

Uznesenie č. 3/2019 

Komisia školstva a kultúry:  

navrhuje :. schváliť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017. 
 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

 

počet členov komisie 11  

prítomní  4 

ospravedlnení 7 

za  hlasov 4 

proti 0 hlasov  

zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

 

 

Zapísala:Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

             Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                          predsedníčka 

Dňa : 06.06.2019 

 


