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Dôvodová správa 

 
 
 

     V súlade s novelizáciou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je 

potrebné vykonať niektoré zmeny, ktoré sa vzťahujú na úpravy poplatkov zákonných 

zástupcov v školských jedálňach pri MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ. 

Uvedená novela zákona umožňuje dieťaťu stravovať sa v školských jedálňach  s prispením 

štátnej dotácie na jedno jedlo a jedno dieťa, ktorej výška je 1,20 € na každý deň, v ktorom sa 

dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 

v základnej škole a odobralo stravu.  V návrhu VZN č.1/2019 sa konkrétnejšie upravujú 

podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie. 

 

Najdôležitejšie zmeny: 

- zákonní zástupcovia dieťaťa v MŠ, žiaka ZŠ, dieťa/žiaka, ktorý odoberá bezlepkovú 

diétnu stravu a  žiaka, ktorý odoberá desiatu, a vzťahuje sa na nich  dotácia 1,20 € 

doplácajú rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným 

pásmom  nákladov na nákup potravín na jedno jedlo; 

- sprísňujú sa povinnosti rodiča pri odhlasovaní zo stravy; 

- dopĺňajú sa prechodné ustanovenia, týkajúce sa vrátenia poplatkov za školské 

stravovanie v roku 2019 v období pred účinnosťou VZN č.1/2019; 

- určuje sa platnosť VZN č.1/2019 pre žiakov ZŠ, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, 

- upravujú sa podmienky pri prihlasovaní dieťaťa na pobyt v  MŠ počas letných prázdnin 

základných škôl; 

- spresňujú sa požiadavky úhrady poplatku za pobyt dieťaťa/žiaka v školskom  klube 

detí upravujú sa príspevky na réžie za detského stravníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

NÁVRH 
 

Mesto Prievidza v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6 a § 140 ods. 
9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov, a podľa § 6 ods.2  a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v  y d á v a   
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/ 
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri 
materských školách, pri základných školách a základných školách s materskými školami. 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza 

č. 1/2019 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej 

škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 
jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných 

školách s materskými školami 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

 
 

1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je určenie príspevkov 
zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza: 

a) výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
b) výšky príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach, 
c) postupu pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi 

podľa príslušného zákona, 
d) výšky príspevkov na diétne stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, 

Prievidza. 
 

2. Zriaďovateľ, mesto Prievidza, určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v: 
a) materských školách, 
b) školských kluboch detí, 
c) základnej umeleckej škole, 
d) centre voľného času, 
e) zariadeniach školského stravovania. 

                     

Článok 2 

Príspevky v školách a školských zariadeniach 

 
    § 2 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 



 

 

 
 

 

 
1. Za pobyt dieťaťa v materských školách (ďalej MŠ) a materských školách pri 

Základných školách s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) zriadených mestom 

Prievidza mesačne prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu 

výdavkov sumou uvedenou v tabuľke č. 1.  

 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na 

účet :  

a) MŠ mesta Prievidza                           IBAN : SK75 7500 0000 0040 2406 4648, 

b) ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37  IBAN : SK43 5600 0000 0090 1442 3005, 

c) ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského 746/ 5  IBAN : SK60 5600 0000 0090 1452 6004. 

 

3. V zmysle ustanovení §28 ods.6 Zákona  č. 245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v MŠ 

neuhrádza za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo 

ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo za 

dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

4. Príspevok sa neuhrádza aj za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac 

ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  z dôvodu choroby alebo rodinných 

dôvodov preukázateľným spôsobom. 

 
5. Ak zákonný zástupca záväzne prihlási svoje dieťa na pobyt v MŠ počas letnej 

prevádzky v mesiacoch júl, august, je povinný uhradiť mesačný poplatok do 20.júna 

na mesiac júl a do 20.júla na mesiac august.  

 

6. Uhradený mesačný poplatok za dieťa, ktoré počas letnej prevádzky nenastúpilo na 

pobyt do MŠ zo zdravotných dôvodov, je možné vrátiť na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu a lekárskeho potvrdenia, ktoré sú predložené riaditeľke MŠ do 

30. septembra príslušného kalendárneho roka. 

 
           Tabuľka č.1                            Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ 

§2 ods.1 mesačný príspevok 15,00 € 

 

§ 3 

Príspevok v základnej umeleckej škole 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole L. 

Stančeka (ďalej ZUŠ) zriadenej mestom Prievidza je mesačný príspevok určený za 

každý vyučovaný predmet - tabuľka č.2. 

 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na 

účet ZUŠ. Platby je možné zrealizovať aj na iné, maximálne však na polročné 

obdobie.  

 



 

 

 
 

 

3. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka  o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba, v súlade s § 7a ods. 5 zákona 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov, v termíne do 15. septembra pri zbere údajov o počte 

žiakov poskytne písomné čestné vyhlásenie ZUŠ na započítanie 

dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov. Čestné vyhlásenie slúži na 

dokladovanie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si môže uviesť dieťa/žiaka do 

zberu údajov. 

V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov, neodovzdá škole 

čestné vyhlásenie pre zber údajov, t. j. do Výkazu Škol /MŠVVŠ SR/ 40-01, je 

žiak/dospelá osoba posudzovaná ako zaradená u iného poskytovateľa umeleckého 

vzdelania a zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou uvedenou 

v tabuľke č.2  písm. j).  

Deti/žiaci/plnoletá osoba sa na účely zberu údajov do počtu detí/žiakov započítavajú 

na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

Zákonní zástupcovia detí v MŠ v elokovaných pracoviskách ZUŠ uhrádzajú poplatok 

v zmysle tabuľky č.2 písm. c) od piatich rokov veku. Za päťročné sa považuje to dieťa, 

ktoré dovŕši 5 rokov veku k 1.1. príslušného kalendárneho roku, v ktorom sa 

uskutočňuje zber údajov. Rozhodnutie  riaditeľa  školy o  prijatí  na  ďalší  predmet 

podlieha  zároveň posúdeniu talentových predpokladov žiaka. 

      
         Tabuľka č.2                                         Mesačný príspevok v ZUŠ 

 §3 bod 1 1.predmet 2.predmet 
a prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní 6,00 € x 
b prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní 8,00 € x 
c prípravné štúdium  v skupinovom vyučovaní v elokovaných 

pracoviskách ZUŠ  
1,00 € x 

d základné štúdium (I. a II. stupeň) v individuálnom vyučovaní 8,00 € 10,00 € 
 
e 

základné štúdium (I. a II. stupeň) v individuálnom vyučovaní 
pre vybrané orchestrálne nástroje 

 
x 

 
7,00 € 

f základné štúdium (I. a II. stupeň) v skupinovom vyučovaní 
hlavného predmetu 

6,00 € 8,00 € 

g štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlastným príjmom  
– individuálne 
– skupinové 

 
16,00 € 
16,00 € 

 
x 

20,00 € 
h štúdium pre dospelých do 25 rokov bez vlastného príjmu 

– individuálne 
– skupinové 

 
8,00 € 
8,00 € 

 
x 

20,00 € 
i štúdium pre dospelých nad 25 rokov  

– individuálne 
– skupinové 

 
65,00 € 
25,00 € 

 
65,00 € 

x 
j Príspevok od žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie 

– individuálne vyučovanie 
– skupinové vyučovanie 

 
65,00 € 
25,00 € 

 
65,00 € 
25,00 € 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

§ 4 

Príspevok na Centrum voľného času 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času (ďalej CVČ), Ulica 

K. Novackého 14, Prievidza, zriadeného mestom, je určený mesačný príspevok 
podľa jednotlivých vekových kategórií a trvalého bydliska – tabuľka č.3. 

 
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na 

účet CVČ. Platby je možné zrealizovať aj na štvrťročné, resp. polročné obdobie.  
 

3. Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak žiak/študent alebo zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu. 
 

4. Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak žiak/študent odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz. 
 

5. Riaditeľ CVČ v prevádzkovom poriadku určí poplatky za aktivity vykonávané počas 
prázdnin. Kalkulácia poplatkov zodpovedá skutočne vynaloženým nákladom. 

                             
 
       Tabuľka č. 3                    Mesačný príspevok v Centre voľného času - §4 ods.1 

Členovia CVČ Prievidza 
Trvalé  bydlisko 
mesto Prievidza 

Trvalé bydlisko mimo Prievidze 

S finančným príspevkom 
obce 

Bez príspevku obce 

a b c d 
Deti predškolského veku (od 5 
do 6 rokov) 

1,90 € 1,90 € 1,90 € 

Žiaci ZŠ do 15 rokov 2,00 € 2,00 € 7,00 € 
Žiaci ZŠ do 15 rokov, 
a študenti stredných škôl, ktorí 
odovzdali vzdelávací poukaz 

0,00 € 
 

0,00 € 0,00 € 

Študenti strednej školy 3,00 € 3,00 € 7,00 € 
Študenti vysokej školy 4,00 € 4,00 € 7,00 € 
Zárobkovo činné osoby 7,00 € 7,00 € 10,00 € 
Ostatné osoby s príjmom 
podľa zákona o soc. poistení 
č. 461/2003 Z. z. 

2,00 € 2,00 € 2,00 € 

 
 

§ 5 

Príspevok v školskom klube detí 
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou pre deti nultého až piateho 
ročníka a šiesteho až deviateho ročníka v školských kluboch detí (ďalej ŠKD) pri 
základných školách (ďalej ZŠ) a ZŠ s MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza počas školského roku je mesačný príspevok jednotný vo všetkých 
právnych subjektoch bez nároku na vrátenie uhradenej čiastky z mesačného 
príspevku pri neúčasti dieťaťa v ŠKD - tabuľka č.4. 

 
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na 

účet právneho subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený. Platby je možné realizovať aj na 
štvrťročné alebo polročné obdobie. 

       



 

 

 
 

 

3. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 
písomne požiada riaditeľa právneho subjektu, pri ktorom je zriadený príslušný ŠKD 
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 
          Tabuľka č.4                     Mesačný príspevok v ŠKD počas školského roku 

§5 ods.1 
Deti nultého až piateho ročníka  6,00 € 
Deti šiesteho až deviateho ročníka 15,00 € 

 
§ 6 

Príspevok v školskom klube detí počas letných prázdnin 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza počas letných prázdnin je určený 
týždenný resp. mesačný príspevok za každé dieťa - tabuľka č.5. 
 

2. Letnú činnosť ŠKD zabezpečujú ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza pre minimálny počet 20 detí. V termíne do 30. mája príslušného šk. roka je 
škola povinná zverejniť pokyny k letnej prevádzke ŠKD. Termín  a počet dní 
prevádzky ŠKD určí príslušný riaditeľ školy.  
Rodič/ zákonný zástupca môže svoje dieťa prihlásiť na letnú činnosť v ŠKD len v tej 
ZŠ alebo ZŠ s MŠ, v ktorej si jeho dieťa plní povinnú školskú dochádzku.  

 
3. Príspevok za letnú činnosť v ŠKD sa uhrádza najneskôr do 15. júna príslušného 

školského roka. Zákonný zástupca sa v tomto termíne preukáže riaditeľovi ZŠ / ZŠ 
s MŠ dokladom o zrealizovanej platbe. V prípade nenastúpenia dieťaťa do 
prázdninového ŠKD sa tento príspevok zákonnému zástupcovi nevracia.  
 

4. Príspevok za letnú činnosť v ŠKD slúži výlučne na úhradu prevádzkových a osobných 
nákladov školy a nie je možné z neho uhrádzať náklady na doplnkové voľno-časové 
aktivity detí.  

 
5. Stravovanie detí, ktoré sú prihlásené na letnú činnosť v ŠKD pri ZŠ/ ZŠ s MŠ, 

zabezpečuje príslušná školská jedáleň. Prihlásenie a platby je  potrebné zrealizovať 
najneskôr 5 dní pred začatím mesiaca. Zákonný zástupca hradí za každý deň za 
jedno dieťa za obed v zmysle stravného limitu a 0,50 € na réžie. Zákonný zástupca sa 
v tomto termíne preukáže vedúcej ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ dokladom o zrealizovanej 
platbe - tabuľka č.5. 

 
6.  V prípade, že ani jedna ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nenaplní 

stanovený limit 20 detí pre letnú činnosť ŠKD, zriaďovateľ počas letných prázdnin určí 
prevádzku ŠKD v rámci ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. 

 
       Tabuľka č.5          Príspevok na pobyt a stravu v ŠKD počas letných prázdnin na deň/týždeň/mesiac                                                                                         

počet dní 1deň 5 dní 4 týždne 
    

typ poplatku    

ŠKD 3 € 15 € 60 € 

 
finančné 
pásmo 

réžia 
finančné 
pásmo 

réžia 
finančné 
pásmo 

réžia 

obedy 1.st. 1,09 € 0,50 € 5,45 € 2,50 € 21,80 € 10,00 € 
obedy 2.st. 1,16 € 0,50 € 5,80 € 2,50 € 23,20 € 10,00 € 

 
 



 

 

 
 

 

§ 7 

Príspevok v školskej jedálni  
 

 
1.   Školské jedálne pri materských školách (ďalej ŠJ MŠ), základných školách (ďalej ŠJ 

ZŠ) a školské jedálne pri základných školách s materskou školou (ďalej ŠJ ZŠ s MŠ) 
majú určený finančný príspevok na stravovanie v súlade so 4. finančným pásmom 
vydaným MŠVVaŠ SR na prípravu jedál.  

 
 

§8 

Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom 

 
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa 

poskytuje vo výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ a odobralo stravu. 

 
2. Dotácia sa od 01.01.2019 poskytuje: 

 
a) na dieťa, navštevujúce posledný ročník MŠ, 
b) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa 

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

c) na dieťa navštevujúce ZŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

 
3. Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje: 
 
a) na dieťa, navštevujúce posledný ročník MŠ, 
b) na dieťa navštevujúce ZŠ, 
c) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného 
minima. 

 
4. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi 

dotáciou  a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 
sumou 0,07 €/dieťa/deň v súlade s §9 ods.2. Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa 
vykoná raz za polrok. 

 

5.  Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným 
pásmom  nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ ZŠ použije na doplnkové 
jedlo, alebo prevádzkové náklady.  

 
6. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa 

potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania 
nezabezpečuje, zriaďovateľ prostredníctvom ŠJ vyplatí dotáciu bezhotovostným 
platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, 
a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ, ZŠ  a 
ZŠ s MŠ.  

 



 

 

 
 

 

7. Bezlepkové diétne stravovanie v meste Prievidza zabezpečuje ŠJ pri ZŠ s MŠ 
Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje 
MŠ alebo ZŠ a odoberá bezlepkovú stravu, je povinný doplatiť rozdiel medzi dotáciou 
a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo za poskytnutú 
stravu na účet uvedenej ŠJ. Tento poplatok/doplatok za bezlepkovú stravu je rodič 
povinný uhrádzať v súlade s §9, bod 3. 

 
8. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa/žiaka  na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy.  
 

9. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. 
 

10. V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je rodič povinný uhradiť poplatok za 
jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom sa dieťa 
nezúčastní vzdelávacieho procesu v škole, ale zostane aj naďalej prihlásené na 
stravu. 

 
11. V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti si 

zákonný zástupca môže odobrať jedlo. Platbu za odobraté jedlo je zákonný zástupca 
povinný uhradiť na účet príslušnej ŠJ (§9 bod. 2, bod 3). 
 

12. Pokiaľ ŠJ ZŠ pripravuje aj desiatu a zákonný zástupca má záujem ju odoberať pre 
svoje dieťa, je povinný doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma 
nákladov na nákup potravín za poskytnutú stravu na účet uvedenej ŠJ. Uvedený 
poplatok je rodič povinný uhrádzať v súlade s §9 bod 3. 

 
 

§ 9 

Príspevok na potraviny 

  
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠJ MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza  v bežnom režime a v režime pre 
žiakov v športových triedach je príspevok určený jednotne na jedno jedlo - tabuľka 
č.6, tabuľka č.7. 

 
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac  za 

celý mesiac (t.j. 22 dní) na bankový účet príslušnej ŠJ MŠ (bankovým prevodom, 
poštovou poukážkou, v hotovosti). 

 
3. Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca, za celý mesiac (t.j. 22 dní) na účet príslušnej ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s 
MŠ, vedený v banke (bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti). 

  
             Tabuľka č.6                            Príspevky  v ŠJ na potraviny 

§9 ods.1 v € 

ŠJ MŠ 

desiata 0,30 
obed 0,72 
olovrant 0,25 
SPOLU 1,27 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

     Tabuľka č.7 
§9 ods.1 v € 

 športové triedy 

ŠJ ZŠ 
žiak I stupňa obed 1,09 1,29 
žiak II.stupňa obed 1,16 1,38 

žiak desiata 0,30 0,30 

   

                                                                                            §  10 

        Príspevok na réžie za detského stravníka 

 
1. Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou v školských  jedálňach pri ZŠ (ŠJ ZŠ a ŠJ pri ZŠsMŠ) a školských 
jedálňach pri MŠ (ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je za každý mesiac 
určený príspevok na réžie jednotne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa 
odstravuje  a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie -  tabuľka č.8. 

                       
2. Príspevok na réžie ŠJ MŠ sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom na MŠ 

na účet zriaďovateľa IBAN : SK75 7500 0000 0040 2406 4648 do 10. dňa 
v kalendárnom mesiaci na daný mesiac. 

 
3. Príspevok na réžie v ŠJ ZŠ a v ŠJ ZŠsMŠ sa uhrádza ako mesačný paušál spolu 

s príspevkom  na potraviny a podlieha obvyklému režimu. Príspevky sa uhrádzajú 
mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, za 
celý mesiac (t.j. 22 dní) na bankový účet príslušnej ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ.  

 
4. Príspevok na réžie sa uhrádza aj za dieťa – predškoláka. 

 
 

       Tabuľka č.8              Príspevok na réžie v ŠJ pri MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ za detského stravníka 
§ 10 ods.1 

                                   a § 12 ods.1 
Paušálny mesačný príspevok za dieťa/žiaka 

v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ 
Dieťa  MŠ bez  nároku na dotáciu na podporu 
k stravovacím návykom 

3 € 

Dieťa MŠ s nárokom  na dotáciu na podporu 
k stravovacím návykom 

3€ 

Žiak s nárokom na dotáciu na podporu k stravovacím 
návykom 

7€ 

Dieťa/žiak v hmotnej núdzi 1€ 
 
 

                                          § 11 

             Cena stravného lístka pre dospelého stravníka 
 

Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-
18/19 ročných.  

 
1. Za dospelého stravníka v ŠJ MŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ, je cena stravného lístka 

tvorená súčtom stravného limitu a réžie  - tabuľka č. 9 

 
2. Za dospelého stravníka v ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ, je cena 

stravného lístka je tvorená súčtom stravného limitu a réžie - tabuľka č. 9. 
 

3. Pre vlastného dospelého stravníka, ktorý sa stravuje prostredníctvom gastrolístkov, 
cena jedla, t.j. gastrolístka, je rovnaká, ako pre zamestnancov mesta - tabuľka č. 10. 

      



 

 

 
 

 

        Tabuľka č. 9                         Cena stravného lístka v ŠJ pre dospelého stravníka 

 
cena stravného 

lístka 
z toho úhrada 

stravný limit réžie zamestnávateľ zamestnanec 
a b c d e f 

ŠJ MŠ 
§11 ods.2 

2,80 1,26 1,54 1,98 0,82* 

ŠJ ZŠ 
ŠJ ZŠ s MŠ 

§11ods.1 
2,90 1,26 1,64 1,98 0,92* 

ŠJ ZŠ diétne 
§14 ods.1 

3,15 1,51 1,64 1,98 1,17* 

          
           *Zo stĺpca f za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo SF podľa kolektívnej zmluvy. 
            Cudzí/ iný dospelý hradí celú výšku stravného lístka uvedenú v stĺpci b. 

 
 
 

       Tabuľka č.10                    Cena gastrolístka pre dospelého stravníka 

§10 ods.3 
cena 

gastrolístka 
z toho úhrada 

stravný limit réžie zamestnávateľ zamestnanec 
a b c d e f 

vlastný 
zamestnanec 

3,60 x x 1,98 1,62* 

        
        *Zo stĺpca f za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo SF podľa kolektívnej zmluvy. 
 

 
 

§ 12 

Príspevok na potraviny pri bezlepkovom diétnom stravovaní 
 

1. Bezlepkové stravovanie je zabezpečované v ŠJ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 
206/37, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza - tabuľka č. 11 a tabuľka 
č. 12.                                                                                                                                
 

2. Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho  
kalendárneho mesiaca, za celý mesiac (t.j. 22 dní) na bankový účet príslušnej ŠJ ZŠ s 
MŠ.  
V tomto termíne uhrádzajú príspevky aj stravníci (deti aj dospelí) z   materskej školy 
zo ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici 206/37, Prievidza. 
 

3. Finančné pásmo na potraviny je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom 
zariadení školského stravovania. 

 
             Tabuľka č.11                    Diétne stravovanie - príspevky  v ŠJ na potraviny 

§12 ods.1 
 
 
 

v € 

ŠJ MŠ 

obed 0,86 
desiata 0,36 
olovrant 0,30 
SPOLU 1,52 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

             Tabuľka č.12 

§12 ods.1 v € 

ŠJ ZŠ s MŠ 
žiak I.st. obed 1,31 
žiak II.st. obed 1,39 

žiak desiata 0,36 
 

 

  § 13 

        Príspevok na réžie za detského stravníka 

 
1. Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

v ŠJ pri ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici 206/37, Prievidza  pri bezlepkovom 
stravovaní za každý mesiac je príspevok na réžie určený rovnako, ako je        
uvedené v § 10. 

 
 

                                                § 14 

    Cena stravného lístka pre dospelého stravníka pri diétnom bezlepkovom stravovaní 
 

1. Pre dospelého stravníka pri bezlepkovom stravovaní sa zabezpečuje strava podľa 
vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.  

 
2. Za dospelého stravníka v ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ,  je cena 

stravného lístka tvorená súčtom stravného limitu a réžie - tabuľka č.9. 
 

 
§15 

 
Prechodné ustanovenia 

 
1. Zákonnému zástupcovi, ktorý uhradil poplatok v období január až marec 2019 za 

školské stravovanie v ŠJ MŠ, a jeho dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy,  

bude poplatok vo výške dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom (1,20 €) 

vrátený najneskôr do 31.05. 2019. 

 

2. Zákonný zástupca nemá nárok na vrátenie poplatku – rozdielu medzi poskytnutou 

dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom a stanovenou sumou stravného 

v zmysle VZN č.3/2017 za obdobie január až marec 2019 vo výške 0,07 €/deň/dieťa. 

 

§17 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo  Mestské zastupiteľstvo v 

Prievidzi dňa 25.02.2019. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2019 nadobúda účinnosť od 
01.04.2019, okrem §8 bod 3, ktorý nadobúda účinnosť 01.09.2019. 

 
3. Týmto VZN č.1/2019  sa ruší VZN č.3/2017, ktoré bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 a jeho zapracovaným Dodatkom č.1 schváleného 



 

 

 
 

 

Mestským zastupiteľstvom dňa 25.06.2018 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských 

školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, 

v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných 

školách s materskými školami. 

 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2019 bol zverejnený na 

úradnej tabuli mesta Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza 

od..............do.................. 

 

5. Úplné znenie VZN č.1/2019, o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 

umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 

jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných školách 

s materskými školami bude  prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom 

sídle  mesta www.prievidza.sk . 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                          primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prievidza.sk/


 

 

 
 

 

 
 

Návrh na uznesenie 

 
 
 

 
Mestská rada 

 

I. berie na vedomie: 

          návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných    

          zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských  

          školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,  

          v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných  

          školách s materskými školami 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ: 

          schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov              

          od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov  

          v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských   

          kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách  

          a základných školách s materskými školami 
 

 

Mestské zastupiteľstvo      

 

I.   berie na vedomie: 

          návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných    

          zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských  

          školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,  

          v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných  

          školách s materskými školami 

 
II. schvaľuje - neschvaľuje: 

   návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných    

   zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských  

   školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,  

   v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných  

   školách s materskými školami 


