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Návrh dodatku č. 3
Mesto Prievidza podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 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 zákonov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa
podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi :

VZN mesta Prievidza č. 96/2008 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 strediskách
záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách.
sa mení a dopĺňa v nasledovných častiach :

VI. ČASŤ
Vzhľadom na zmenu cien dochádza k aktualizácii finančných pásiem nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka. Pôvodný text sa nahrádza nasledovným :
Bod
a) v časti
I. detský stravník – ročníky 1-4 obed : vo výške stravného limitu 1,03 €
ročníky 5-9 obed:
vo výške stravného limitu 1,10 €
desiata : vo výške stravného limitu 0,30 €
II. dospelý stravník : hodnota stravného limitu : 1,19 €
+ réžia
: 1,00 €
Spolu dospelý na ŠJ ZŠ : 2,19 €
-

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,20 €
zamestnanec hradí 45 %, t.j. 0,99 €
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)

-

cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,19 €.

b) v časti
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne :
I. detský stravník – celodenná strava : vo výške stravného limitu 1,19 €
Z toho : desiata : 0,30 €
obed :
0,66 €
olovrant : 0,23 €
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II. dospelý stravník : hodnota stravného limitu : 1,19 €
+
réžia
: 1,16 €
Spolu dospelý na ŠJ MŠ : 2,35 €
-

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,29 €
zamestnanec hradí 45 %, t.j. 1,06 €
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)

-

cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,35 €.

c) v časti
- za žiaka na I. stupni – zo sumy 1,03 € uhrádza 1,00 € Úrad práce, soc.vecí a rod. SR (ÚPSVaR)
uhrádza 0,03 € rodič
- za žiaka na II. stupni – zo sumy 1,10 € uhrádza 1,00 € ÚPSVaR
uhrádza 0,10 € rodič
- za dieťa v MŠ – desiata zo sumy 0,30 € uhrádza ÚPSVaR 0,27 € a rodič 0,03 €
- obed zo sumy
0,66 € uhrádza ÚPSVaR 0,63 € a rodič 0,03 €
- olovrant zo sumy 0,23 € uhrádza ÚPSVaR 0,07 € a rodič 0,16 €
d) celý sa ruší

VII. ČASŤ
Vzhľadom na zmenu cien dochádza k aktualizácii finančných pásiem nákladov na nákup
potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka. Pôvodný text sa nahrádza nasledovným :
Bod
a) v časti
I. detský stravník: ročníky 1 – 4 obed:
ročníky 5 – 9 obed:
desiata:
II. dospelý stravník:

- vlastný zamestnanec:

vo výške stravného limitu 1,24 €
vo výške stravného limitu 1,31 €
vo výške stravného limitu 0,36 €
hodnota stravného limitu: 1,43 €
+ réžia
1,00 €
Spolu dospelý stravník ZŠ 2,43 €

zamestnávateľ hradí 55%, t.j. 1,34 €
zamestnanec hradí 45%, t.j. 1,09 €
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)

- cudzí / iný dospelý stravník hradí celú výšku:

2,43 €.

b) v časti
I.
detský stravník – celodenná strava: vo výške stravného limitu
1,44 €
z toho desiata: 0,36 €
obed:
0,80 €
olovrant : 0,28 €
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II.

dospelý stravník - hodnota stravného limitu:1,43 €
+ réžia
1,16 €
Spolu dospelý stravník MŠ: 2, 59 €

- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55%, t.j. 1,42 €
zamestnanec hradí 45%, t.j. 1,17 €
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)
c) v časti:
Pri súčasne platnej cene stravenky pre diétne stravovanie :
obed za žiaka na I. stupni ZŠ 1,24 €
obed za žiaka na II. stupni ZŠ 1,31 €
a súčasne platných podmienok, za akých pre deti/žiakov v hmotnej núdzi poskytuje dotáciu na
stravovanie ÚPSVaR (maximálny príspevok na deň od ÚPSVaR je 1,-€ a rodiča 0,17 €), nie sú
splnené podmienky na priznanie dotácie ( cena stravenky je vyššia, ako súčet maximálnych
príspevkov).
za dieťa v MŠ - desiata zo sumy 0,36 € uhrádza ÚPSVaR 0,27 € a rodič 0,09 €
- obed zo sumy
0,80 € uhrádza ÚPSVaR 0,73 € a rodič 0,07 €
- olovrant zo sumy 0,28 € uhrádza rodič 0,28 €, nakoľko nie sú splnené
podmienky na priznanie dotácie z ÚPSVaR.

VIII. ČASŤ
Vzhľadom na určenie nových finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka pre športové
triedy dopĺňa sa pôvodný text o celú novú VIII. časť :
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri ZŠ (ŠJ ZŠ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jedno jedlo pre športové triedy pri jednotlivých
právnych subjektoch určený príspevok jednotne.
Finančné pásma pre športové triedy sa týkajú iba stravníkov – žiakov :
detský stravník: od 6 – 11 rokov : vo výške stravného limitu 1,29 €
od 11 – 15 rokov: vo výške stravného limitu 1,38 €
Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25.dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý
mesiac (t.j. 22 dní) na bankový účet príslušnej ŠJ ZŠ (bankovým prevodom, poštovou
poukážkou, v hotovosti).
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ODDIEL II.

Na tomto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 96/2008 sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa ........2011 a bolo schválené uznesením č..........
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na
úradných tabuliach mesta Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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Dôvodová správa
Dodatok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 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
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách. vydáva sa z nasledovných dôvodov :
-

V dôsledku nárastu cien potravín aktualizácia finančných pásiem (4.pásmo pre ŠJ MŠ
aj ŠJ ZŠ) nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov – časť VI. a VII.

-

Zosúladenie platných podmienok, za akých poskytuje pre deti / žiakov v hmotnej
núdzi dotáciu na stravovanie Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny s cenou stravenky
stanovenej na základe zmeny finančného pásma – časť VI. a VII.

-

Od 1.1.2011 sú platné nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo pre
športové školy a športové triedy na základe zmien legislatívy uskutočnenej MŠVVaŠ
SR. V našich podmienkach ide o športové triedy na dvoch základných školách. Nová
úprava sa týka len detských stravníkov – žiakov. Nová časť VIII.

Používanie sadzieb už len v €, bez ekvivalentu v Sk.

V Prievidzi, dňa 21.12. 2010
Vyhotovil : Ing. Mária Halahyjová

Ing. Milan Rybanský
vedúci odboru školstva
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