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POČET  STRÁN: 10  
 
 
 
 
V ŢIARI NAD HRONOM 
DŇA: 15.11.2017 



 
 

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 Ţiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky 
príspevku v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Ţiar 
nad Hronom v znení VZN č. 7/2015. 
 
 
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 Ţiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015 v  

§ 7 neodráţa zmenu za ostatné obdobie. Vzhľadom k tomu navrhujeme zmenu v § 7, ktorá  

vyplynula: 

- z kompetencie zriaďovateľa: podľa § 140 ods. 9 a  § 141 ods. 5 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 ţiaka na nákup 

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

a príspevok zákonného zástupcu na úhradu reţijných nákladov, 

- z potreby zvýšiť finančné pásmo na nákup potravín z dôvodu rastu cien potravín, čím sa 

zvýši cena príspevku. 

Zvyšovanie finančného pásma na nákup potravín je potrebné z dôvodu zachovania kvality 

podávanej stravy. 

Cena príspevku za stravu pozostáva z nákladov na jedno jedlo a reţijných nákladov. 

Celková výška príspevku sa navrhovanou úpravou za stravu pre deti MŠ, ţiakov ZŠ pri 

beţnom stravovaní   a ţiakov  ZŠ so športovými triedami  zvýši  prechodom z 2. finančného 

pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo do 3. pásma a pri diétnom stravovaní z 3. 

pásma do 4. pásma.  Príspevok zákonného zástupcu na úhradu reţijných nákladov bude 

upravený jednotne pre kategórie detí a ţiakov na sumu: 0.07€/hlavné jedlo. Stredná škola 

a dospelí stravníci uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa skutočných 

nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok. Finančné prostriedky získané 

úhradou reţijných nákladov budú naďalej pouţité na zlepšenie materiálno-technického 

vybavenia a údrţbu školských jedální. 

Touto úpravou sa celková cena príspevku za stravu pre deti MŠ, ţiakov ZŠ pri beţnom 

stravovaní, ţiakov  ZŠ so športovými triedami a pri diétnom stravovaní zvýši  o 0,07 € na 

jedno hlavné jedlo. 

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

pôsobnosti  mesta Ţiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015 sa mení len v § 7 , ostatné časti 

VZN zostávajú v platnosti nezmenené. 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar nad Hronom nadobudne účinnosť 1. 

februára  2018.   

 

 

 

 

 

 



Pre porovnanie sú zmeny uvedené v tabuľke: 

 
 
 

 
1. Ustanovenie § 7 ods. 1 aţ 3 znie: 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) a výšku reţijných nákladov určených zriaďovateľom: 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo:    potraviny reţijné  spolu 
         náklady 
a/ detské jasle - raňajky, desiata, obed, olovrant 1,19 €  0,07 €  1,26 € 
 
b/ materská škola - desiata, obed, olovrant  1,19 €  0,07 €  1,26 € 
         desiata    0,28 € 
         obed    0,68 € 
         olovrant                0,23 € 

 

Veková 

kategória 

Výška poplatkov platná Výška poplatkov navrhovaná  

rozdiel potraviny Reţijné 

náklady 

Spolu potraviny Reţijné 

náklady 

spolu 

Detské jasle 1,12 0,07 1,19 1,19 0,07 1,26 0,07 

MŠ 1,12 0,07 1,19 1,19 0,07 1,26 0,07 

ZŠ – I. stupeň 0,95 0,06 1,01 1,01 0,07 1,08 0,07 

ZŠ – II. stupeň 1,01 0,08 1,09 1,09 0,07 1,16 0,07 

Stredná škola 1,12 plná výška  1,19 plná výš.   

Dospelí 

stravníci 

1,12 plná výška  1,19 plná výš.   

        

Diétne 

stravovanie 

       

MŠ 1,44 0,08 1,52 1,52 0,07 1,59 0,07 

ZŠ – I. stupeň 1,21 0,10 1,31 1,31 0,07 1,38 0,07 

ZŠ – II. stupeň 1,31 0,08 1,39 1,39 0,07 1,46 0,07 

Stredná škola 1,43 plná výška      

        

Športové triedy        

ZŠ – I. stupeň 1,13 0,07 1,20 1,20 0,07 1,27 0,07 

ZŠ – II. stupeň 1,20 0,09 1,29 1,29 0,07 1,36 0,07 

Stredná škola 1,33 plná výška   plná výš.   



 
c/ základná škola   I. stupeň - desiata  0,40 € 
    - obed   1,01 €  0,07 €  1,08 € 
        II. stupeň - desiata  0,50 € 
    - obed   1,09 €  0,07 €  1,16 € 
 
d/ stredná škola  - obed   1,19 € 
e/ dospelí stravníci  - obed   1,19 €       
 
Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  
  
2. V školskej jedálni určenej zriaďovateľom sa pripravujú diétne jedlá pre deti a ţiakov, 
u ktorých podľa posúdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyţaduje osobitné 
stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie 
vydaných MŠVVaŠ SR. 
 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup 
potravín pre diétne stravovanie podľa vekových kategórií v súlade so 4. finančným pásmom 
vydaným MŠVVaŠ SR a výšku reţijných nákladov určených zriaďovateľom. 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie 
 
        potraviny reţijné  spolu 
         náklady 
a/ materská škola - desiata, obed, olovrant  1,52 €  0,07 €  1,59 € 
          desiata    0,36 € 
                     obed    0,86 € 
          olovrant    0,30 € 
 
c/ základná škola     I. stupeň - obed  1,31 €  0,07 €  1,38 € 
          II. stupeň  - obed  1,39 €  0,07 €  1,46 € 
d/ stredná škola             - obed  1,51 € 
 
Stravníci strednej školy uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  
 
3. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre 
ţiakov so zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré 
charakterizujú príslušnú  územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR. 
 
Zákonný zástupca ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre 
športové triedy podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom vydaným 
MŠVVaŠ SR a výšku reţijných nákladov určených zriaďovateľom. 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – pre stravníkov športových tried  
 
        potraviny reţijné  spolu 
         náklady  
základná škola I. stupeň  - obed  1,20 €  0,07 €  1,27 € 
   II. stupeň         - obed  1,29 €  0,07 €  1,36 € 
 
stredná škola                         - obed  1,41 € 
 



Stravníci strednej školy uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

M E S T O  Ţ I A R  N A D  H R O N O M  
 

N á v r h  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.   /2017 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom 
v znení VZN č. 7/2015 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č. XX/2017 
                                                                                                     zo dňa : 11.12.2017 

Účinné odo dňa: 01.02. 2018 
 
 
 
 
Mesto  Ţiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úprav a zmien a v zmysle § 6 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné 



nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom 
v znení VZN č. 7/2015. 
  
 

Článok I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015 sa 
mení a dopĺňa nasledovne : 
 
1. Ustanovenie § 7 ods. 1 aţ 3 znie: 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) a výšku reţijných nákladov určených zriaďovateľom: 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo:    potraviny reţijné  spolu 
         náklady 
a/ detské jasle - raňajky, desiata, obed, olovrant 1,19 €  0,07 €  1,26 € 
 
b/ materská škola - desiata, obed, olovrant  1,19 €  0,07 €  1,26 € 
         desiata    0,28 € 
         obed    0,68 € 
         olovrant                0,23 € 
 
c/ základná škola   I. stupeň - desiata  0,40 € 
    - obed   1,01 €  0,07 €  1,08 € 
        II. stupeň - desiata  0,50 € 
    - obed   1,09 €  0,07 €  1,16 € 
 
d/ stredná škola  - obed   1,19 € 
e/ dospelí stravníci  - obed   1,19 €       
 
Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  
  
2. V školskej jedálni určenej zriaďovateľom sa pripravujú diétne jedlá pre deti a ţiakov, 
u ktorých podľa posúdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyţaduje osobitné 
stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie 
vydaných MŠVVaŠ SR. 
 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup 
potravín pre diétne stravovanie podľa vekových kategórií v súlade so 4. finančným pásmom 
vydaným MŠVVaŠ SR a výšku reţijných nákladov určených zriaďovateľom. 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie 
 
        potraviny reţijné  spolu 
         náklady 
a/ materská škola - desiata, obed, olovrant  1,52 €  0,07 €  1,59 € 
          desiata    0,36 € 
                     obed    0,86 € 
          olovrant    0,30 € 



 
c/ základná škola     I. stupeň - obed  1,31 €  0,07 €  1,38 € 
          II. stupeň  - obed  1,39 €  0,07 €  1,46 € 
d/ stredná škola             - obed  1,51 € 
 
Stravníci strednej školy uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  
 
3. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre 
ţiakov so zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré 
charakterizujú príslušnú  územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR. 
 
Zákonný zástupca ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre 
športové triedy podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom vydaným 
MŠVVaŠ SR a výšku reţijných nákladov určených zriaďovateľom. 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – pre stravníkov športových tried  
 
        potraviny reţijné  spolu 
         náklady  
základná škola I. stupeň  - obed  1,20 €  0,07 €  1,27 € 
   II. stupeň         - obed  1,29 €  0,07 €  1,36 € 
 
stredná škola                         - obed  1,41 € 
 
Stravníci strednej školy uhrádzajú reţijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok. 
 
 
 
 

Článok II 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  

zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom č. ............... zo dňa .................. a nadobúda účinnosť 
1. februára 2018.  

 
2. Primátor mesta Ţiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom v znení neskorších 
nariadení.  

 
 
 
V Ţiari nad Hronom,  ……………….  
 
 
 

Mgr. Peter Antal 
     primátor 

 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môţu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom, elektronicky na e-
mail:  adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou 



moţno 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. 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Ţiar nad Hronom  
od: 24.11.2017 
do: 10.12.2017 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Ţiar nad Hronom  
od:  
do 


