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Dôvodová správa

Od 01.01.2019 je v platnosti novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä 
poskytovania dotácie na stravu á spôsobuje samosprávam zvýšené finančné náklady 
neodhlásením a neodobratím  dotačnej stravy. tohto dôvodu sa upravujú a

žiakov a s tým súvisiace poplatky. Zavádza sa pojem zálohová 
platba na stravovanie, ktorú sú povinní uhradiť zákonní zástupcovia deti a žiakov poberajúcich 
dotáciu na stravu.

Účelom Všeobecne záväzného nariadenia je:
- s súlade s internými smernicami mesta Prievidza
- zvýšenie režijných poplatkov za ŠJ MŠ z 3,00 € na 5,00 €

Výpočet výšky režijných nákladov v materských školách

Zohľadňované parametre

Celkové náklady na ŠJ 992,63 €

Počet vydaných obedov pre deti 

Priemer nákladov na 1 dieťa 4,548 €

Počet vydaných desiat a olovrantov

Priemer nákladov na 1 dieťa 2,45 €

- zjednotenie termínov úhrad všetkých 
- držaní podmienok pri úhrade poplatkov v ŠJ MŠ, v MŠ
- CVČ v súlade s platným mechanizmom financovania 

neformálneho vzdelávania detí a mládeže,
- stanovenie výšky zálohov platby za neodobraté, neodhlásené obedy v ŠJ 

- pre poskytnutie dotácie dieťaťu/žiakovi s potrebami na dietetické 
stravovanie, ktoré jeho kmeňová školská jedáleň nezabezpečuje, 

- stanovenie podmienok vyúčtovania poplatkov

Mgr. Beata Révayová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana



ME

r iál M ého zas i teľstva 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 doplnení 
niektorých predpisov, a podľa § 6 ods.2  a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

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 

iky v znení ších pr á v Všeobecn záväzné
mesta Prievidza č určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov

pelýc a čiastočnú úhradu výdavkov v školách školských

á

Všeobecne záväzného  nariadenia Prievidza č. určení 
príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a ých na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

Článok 1
Základné ustanovenia

§ 1
úpravy

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďa je určenie príspevkov 
zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a estnancom škôl a školských 

í v zriaďovateľskej pôsobnosti mes
výšk príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školá školských zariadeniach,
výšk príspevk v na režijné náklady a ky úhrady v školských jedálňach,

ížení alebo odpustení príspevk žiakov v hmotnej núdzi 
dľa príslušného zákona,

výšk príspevkov na diétne ŠJ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská ul

Zriaďovateľ, mesto Prievidza, určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v:
materských školác
školských kluboch detí,
základnej umeleckej škole,
centre voľného času,

riadeniach školského stravovania.



Článok 2
Príspevk školách a školských z

§ 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Za pobyt dieťaťa materských školách (ďalej MŠ) a materských školá
základných školách s materskou škol (ďalej ZŠ s MŠ) zriadených mestom Prievidza 
mesačne zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov sumou 
uvedenou v tabuľke č.

Tabuľka č.1 Mesačný príspevok za pobyt dieťať MŠ

mesačný prísp 15,00 €

Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v dárnom mesiaci n daný mesiac na 
účet : 

MŠ mesta Prievidza
Š s MŠ, Malonecpalská ul. 206/ 37  IBAN : SK43 5600 0000 0090 1442 3

ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského 746/ 5  IBAN
zmysle ustanovení §28 ods.6 Zákona  č. 245/2008 Z. výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) ení niektorých zákonov sa príspevok v MŠ neuhrádza 
za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochá ákonný 
zástupca dieť ťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdz ríspevkov k dávke v otnej núdzi, alebo za dieťa, ktoré je 
umiestnené v adení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok sa neuhrád za dieťa, ktoré má rerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 
30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  z dôvodu chor ných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
Príspevok sa neuhrádza aj za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase 
školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená 
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný 
zástupca pomernú časť určeného príspevku
Ak zákonný zástupca záväzne prihlási svoje dieťa na pobyt v MŠ počas letnej prevádzk
v mesiacoch júl je povinný uhradiť mesačný poplatok do 20.júna na mesiac júl 

o 20.júla na mesiac august. nejakého ôvodu dieťa nemôže nastúpiť, platba sa 
presúva na ďalší mes
Príspevok podľa á a kmeňovú MŠ dieťaťa, aj keď výchovno
vzdelávací MŠ. Zákonný zástupca sa pred nás m dieťaťa 

preukáže riaditeľ z

ákonný zástupca dieťaťa je povinný včas uhrádzať prísp ťaťa v 
MŠ identifikovať určeným variabilný symbolom dieťaťa

prípade s é rísp bude rodič ľkou MŠ íso
upozornený na splnenie Ak nedôjde k úhrade ríspevk
upozornení, riaditeľka MŠ môže rozhodnúť o končení dochádzky dieťaťa do MŠ.



§ 3
Príspevok v základnej umeleckej škole

Na čiastočnú úhradu nákladov ných so štúdiom Základ j umeleckej škole L. 
Stančeka (ďalej ZUŠ) zriadenej mesačný príspevo určený
každý vyučov ný predm tabuľka č.2.

Tabuľka č.2                                         esačný prís UŠ

štúdia
prípravné štúdium v sk inovom vyučovaní € x

prípravné štúdium v uálnom vyučovaní 8,00 € x

c prípravné štúdium  v skupinovom vyučovaní v elokovaných 
pracoviskách ZUŠ

1,00 € x

základné štúdium stupeň) v individuálnom vyučovaní 8,00 € 10,00 €
zák dné štúdium (I. a I stupeň) v individuálnom vyučovaní

brané orchestrálne nástroje x 7,00 €
základné štúdium (I. a II. stupeň) v skupinovom vyučovaní 
hlavného pr

6,00 € 8,00 €

štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlastným príjmom 
– ividuálne
– vé

16,00 €
16,00 €

x

20,00 €
štú re dospelých do 25 vlastného príjmu
– individuáln
– skupinové

8,00 €
8,00 €

x

20,00 €
štúdium pre dospelých n
– individuálne
– skupinové

65,00 €
25,00 €

65,00 €
x

Príspevok od žiak , ktorí neodovzdali čestné vyhlásen
– ndividuálne vyučov
– skupinové vyučovanie

65,00 €
0 €

65,00 €
25,00 €

Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v á mesiaci na daný mesiac na 
účet ZUŠ. Platby je možné zrealizovať j na iné, maximálne však na polročné obdobie. 
Príspevo ZUŠ sa neuhrádz , ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého 
žiaka  o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží dok tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dá núdzi podľa osobitného predpisu.
Zákonný zástupca dieťaťa, ži ka alebo plnoletá osoba, v sú § 7a ods. 5 zákona č. 

financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení 
v znení neskorších predpisov, v termí zbere údajov o počte 
žiak e písomné čestné v hlásenie ZUŠ na započítanie 
dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov Čestné vyhlásenie slúži na 

utočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si môže uviesť dieťa/ži
zberu ú

prípade, že zákonný zást . dospelá osoba do 25 rokov, neodovzdá škole 
čestné vyhlásenie pre zber údajov, t. j. do Výkazu Škol /MŠVVŠ SR/
žiak/dos elá o posudzovaná ako zaradená u iného poskytovateľa umeleckéh
vzdelania a zákonný zástupca/dospelá osoba pris čne sumou uvedenou
v tabuľke č.2  písm. j). Deti/žiaci/plnoletá osoba sa na účely zberu údajov do počtu 
detí/žiakov započítavajú základe rozhodnutia riaditeľa školy.
Zákonní zástupcovia detí v MŠ v elokovaný iskách ZUŠ uhrádzajú popla
v zmysle tabuľky č.2 pís od piatich rokov veku. Za päťročné sa považuje to dieťa



ktoré dovŕši 5 rokov 1.1. príslušného k ndárneho roku, v
uskutočňuje zber údajov. iteľa  školy o tí  na  ďalší  pre

lieha  zároveň posúdeniu tal ntových predpokladov žiaka.

§
Príspevok na činnosť v c voľného času

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centre voľného času (ďalej CVČ),
Novacké zriadeného mestom, je určený mesačný príspevok podľa 

ivých vekových ka egórií trvalého bydliska – tabuľka č.3.

Tabuľka č. Mesačný príspevok entre voľného času 

Členovia VČ Prievi
Trvalé

Trvalé bydlisko m

finančným
príspevko

inančného 
rí

žiaci – € € 0 €

Žiac Š SŠ, ktorí odovzdali vzdelávací 
00 € ,00 € 0,00 €

Členovia VČ P z
Trvalé  bydl

Trvalé bydlisko mimo 

Žiaci Š € €
Štud VŠ 4,00 € 7,00 €
Zárobkovo činné osoby € €

statné o ríjm dľa zákon
í č. 461/2003 Z. z

2,00 € ,00 €

Mesačný príspevok sa uhrá 10. dňa v lendárnom me ý
účet CVČ. Platby j ožné zrealizovať aj na štvrťročné, resp. polročné obd
Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak žiak/študent alebo zákonný zástupca neplnoleté
žiaka o to písomne požiada riaditeľa CVČ a edloží dokla tom, že je poberateľ
dávky v motnej núdzi a prí dávke v otnej núdzi podľa osobitného predpis
Prís CVČ sa neuhrádza, ak žiak/študent odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz.

diteľ CVČ v určí návané počas 
prázdnin lkulácia poplatkov zodpovedá skutočne vynaloženým nákladom.

§ 
Príspevok v školskom klube detí

čiastočnú úh adu nákladov spojených s činnosťou pre deti nultého až piateho 
ročník šiesteho až dev teho ročníka v šk ých kluboch detí (ďalej ŠKD) pri 
základných školách (ďalej ZŠ) ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pô

počas školského rok mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych 
subjektoch bez ná a vrátenie uhradenej čiastky z mesačného p íspevku pri neúčasti 

ieťaťa v ŠKD tabuľka č.4.



abuľka č.4            ačný príspevok v ŠKD počas školského roku

eková kategória ýška čného príspevku

Ž tého až ročníka 6,00 €

Ž šiesteho až deviateho ročníka 15,00 €

Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v árnom mesiaci na daný 
účet právn subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený. Platby je možné realizovať aj na 
štvrťročné alebo po čné ob
Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to pís

ž diteľa práv adený príslušný ŠKD a predloží 
tom, že je poberateľom dávky v motnej núdzi a príspevkov k dávk

núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 6
Príspevok v školskom klube detí počas letných prá

Na čiastočnú úhradu nákladov spojený činnosťou ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievid poč etných prázdnin je určený 
ýždenný resp. mesačný príspevok za každé dieťa abuľka č.5.

Tabuľka č.5 Príspev ŠKD počas letných prá na deň/týždeň/mesiac

očet dní 1deň 5 dní 4 týž

3 € 15 € 60 €

finančné 
pásmo

réžia
fi ančné 
pásmo

réžia finančné pásmo réžia

€ 0,50 € 5 € 2,50 € € 10,00 €

€ 0,50 € € 2,50 € € €

etnú činnosť ŠKD zabezpečujú ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
pre minimá y počet 20 detí. V termíne do 30. mája príslušného šk. ro

škola povinná zverejniť pokyny k letnej prevádzke ŠKD. Termín  a počet dní prevádzky 
ŠKD určí príslušný riaditeľ školy. 
Zákonný zástupca môže svoje dieťa prihlásiť na letnú činnosť v ŠKD len v tej ZŠ aleb
ZŠ s MŠ, v dieťa plní povinnú školskú dochádzku. 
Príspevok za letnú činnosť v ŠKD sa hrádza najneskôr do 15. júna príslušného 
školského roka. Zákonný zás v tomto termíne preukáže riaditeľovi ZŠ ZŠ s MŠ 

prípade nenastúpe ieťaťa do prá vého ŠKD 
sa tento príspevok zákonnému zástupcovi nevracia.
Príspevok za letnú činnosť v ŠKD slúži výlučne na úhradu p ádzkových a osobných 
nákladov školy a nie je možné z neho uhrádzať nák y na doplnkové voľno časové 
aktivity detí. 

detí, é sú prihlásené na letnú činnosť ŠKD pri ZŠ ZŠ s MŠ, 
zabezpečuje príslušná školská jedáleň. Prihlásenie a e  potrebné zrealizovať 



najneskôr 5 dní pred začatím mesiaca. Zákonný zástupca hradí za každý deň za jedno 
dieťa za ného 0,50 € na réžie. Zákonný zástupca sa v
termíne preukáže vedúcej ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ dokladom o
tabuľka č.5.
V prípade, že ani jedna ZŠ a ZŠ s MŠ v z aďovateľskej pôs naplní

ovený limit 20 detí pre letnú činnosť ŠKD, zriaďovateľ počas letných prázdnin určí 
ádzku ŠKD v rámci ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsob

Článok 3
Príspevky školských jedálňach

§ 7
Príspe škol ých álňach materských zá ladný škôl

základných škôl s školou

Školské jedálne v zriaďovateľskej pôs v majú čený finančný 
súlade s nančným pá vydaný MŠVVaŠ SR na prípravu 

á
Dotácia na podporu výc ravovacím návykom dieťaťa (ďalej ác

výške 1, každý deň v sa dieťa zúč výc
vz á č v Š alebo ZŠ Náro dotáciu ká 

v ík schválení dotácie Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v

ďalej len Ú
ákonný zástupca dieťaťa vinný príspevky podľa § 7, § § včas ť

y identifikovať prideleným variabilným symbolom dieťaťa
rípade ých § 7, § § bude rodič ľ

materskej školy písomne ornený na s ôjde k úhrade 
k po tomto upozornení, eľka materskej školy môže rozhodnúť

končení dochádzky dieťaťa do MŠ
Zákonnému zástupcovi dieťaťa ktoré má nárok na dotác u ktorého dľa 

od ošetr úceho lekára rológ, diabetológ, imunológ a
tný stav vyžaduje o é s a ŠJ uv ený

ečuje, zriaďovateľ na základe chádzky dieťaťa do MŠ ZŠ
tí dotá stným platobný ý účet zákonného zástupcu

razy ročne
nuár až jún príslušného kalendár termín 0. júla

príslušného kalendárneho roka,
úl až príslušné lendárneho ro v termíne 

príslušného kale dárneho roka
ošetr úceho lekára (gas ológ, diabetológ, imunológ 

staršie ako 3 ákonný zástu dieťaťa/ žiaka povinný predlož ť 
eľke úcej ŠJ vždy k príslušné školského 

ného st
Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škol účasť ako aj dĺžk

neúčasti dieťaťa/žiaka  na výcho vzdelávac odhlásiť ho
dôvodu inýc predvídateľnýc prekáž ško ďovateľa 



dieťa/žiak odhlásené ný Zákonnému zástupcov áto 
innosť v á.

Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do od. predchádzajúceho dňa
k možné ásenie prípad

spôsob dieťaťa/žiaka stanoví škola/školská
dáleň vo svojom prevádzkovom por
prípade ne hlásenia dieťaťa/ži z

ý v výš sumy určenej 2. finančným ásmom 
Na zabezpečenie v školských jedálňach v zriaďovateľsk pôsobnosti mesta 

sú p y určené – abuľk č

abuľka č. škol ých jedá ňach materských základný škôl

ategóri vní

. finančné pásmo
ákup

potravín
v €

otác

ravovacích 
návykov

zákonného 
zástu

€

ieťa MŠ x

eťa MŠ
hm ná núd , životné 

ieťa navštevujúce 
ý ročník MŠ

Ž ňa ZŠ x x

Ž . st. ZŠ x

Ž ňa ZŠ x x

Ž ňa ZŠ 
x

Ž športovej tried ZŠ x x

Ž športovej triedy ZŠ
x

esačný ríspevok re ŠJ MŠ 0,45 €, pre nárokom a dotáciu 5,25 € sa uhrádza
v termíne . dňa kalendárneho m na daný dní) nkový 
účet nkovým pr

oštovou poukážkou MsÚ
Za každý neodobratý, neodhlásený  predchádzajúc zákonný 
zástupca dieťaťa MŠ vinný ho uhradiť v výške ( € x počet neodobratých, 
neodhlásených obedov) spolu s sačným prísp 5,25 €

prípade prvého dňa neúčasti žiaka Š výchovn vzdelávacej či ti si 

zák ný zá ca môže ť é jedlo bude uhradená
z alebo zálohovej p zákonného zástupcu žiaka.

aľ ŠJ ZŠ pripravuje zákonný zástupc má záujem ju doberať pre 
dieťa, vinný doplatiť rozdiel me táciou a výško ančného pás a nákl
nákup potravín z tú
Zostávajúc z u dotáciou nčným
pásmom  nákladov na nákup p ín v ŠJ ZŠ žije plnkové 

prevádzkové náklady. 



Zákonný zá ž ZŠ povinný dieťaťa v škols jedál
uhradiť ačný príspev k v súlade s finančným pásm tabuľk č. ročnú
zálohovú výške € za ži ZŠ
Mesačný príspev ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ ádza podľa k órie stravníkov
v termíne do . dňa ár ý dní) na účet
príslušnej ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ ým prevo pošto u poukážko

álohová ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ sa uhrádza ročne v termíne 
príslušného kalendá depozitný bankový účet príslušnej ŠJ ZŠ a Š ZŠ 
s MŠ ým prevodom pošto kážkou
V prípade, že dieťa/žiak nastúpi do š školského roka, rodič je povinný 
uhradiť zálohovú platbu v j výške nástupe

§
Príspev m diétnom vovaní

Bezlepkové s e je zabezpečované výlučne ŠJ ZŠ s MŠ lská

Finančné pásmo na pot v zhodné pre všetky kategór í príslušnom
í školské ančné pás

ákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný za bez é diétne stravovanie svojho 
dieťaťa/žiaka v školskej jedálni uhradiť mesačný poplato súlade s finančným 
pásmom (tabuľka č.7) v termíne do 10. dňa v kalendá mesiaci  na daný mesiac (21 

í) na účet ŠJ ZŠ s MŠ lonecpalská ulica bankovým prevodom alebo 
poštovou poukážkou.

abuľ č m diétnom vovaní

ategór
vní rajúci

bezlepkové j

čné pásmo
ákup
otravín

v €

tácia 

stravovacích 
návykov

zákonného 
zást

v €

ieťa MŠ x

ieťa MŠ
tná núdza

životné mi
ieťa navštevujúce 

ný ročník MŠ
Ž 1. stupňa ZŠ x x

Ž 1. st. ZŠ x

Ž 2.stupňa ZŠ x x

Ž pňa ZŠ 
x

Zákonný zástupca dieť ťa, ktoré rá bezlepkovú stravu, je povinný doplatiť ro
áciou a výš nančného ásma nákladov na nákup potravín na jedno 

z tú stravu na účet ŠJ ZŠ s MŠ ecpalská u
ákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný za bezlepkové diétne 

dieťaťa/žiaka v školsk jedálni uhradiť ročnú zálohovú platbu vo výške 20 € za dieťa MŠ



(ktoré má nárok na dotáciu) a € za žiaka ZŠ na depozitný účet ŠJ ZŠ s MŠ
Malonecpalská bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou v termíne 

ríslušného kalendárneho roka.
rípade ž ťa/žiak nastúpi do školy v školského roka, rodič je povinný 

adiť zálohovú platbu v výške ri jeho nástupe.

§ 
ríspevok a réžie za de ého avníka

Príspevok na réžie za dieťa/ži a čiastočnú úhra ákla ených s č nosťou 
v školských  jedálňac v ďovateľskej pôsobnosti mesta za každý 
určený z ohľadu , koľko dní v dieťa bez nároku 
na vrátenie pomernej či éžie ľka č.

Tabuľk č. Príspevok na réžie ŠJ pri MŠ, ZŠ a Š s MŠ za detskéh ravníka

stravník
aušálny mesačný ríspevok 

ťa/žiaka ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ ŠJ ZŠ s MŠ

Dieťa MŠ 5 €

Ž ZŠ €

Dieťa/žiak v údzi €

Príspevok na réžie ŠJ MŠ uhrá čný paušál s príspe Š
úč zriaďov teľa v termíne do 

dň v kalendárnom a daný dní)
rísp éži ŠJ ZŠ v ŠJ ZŠ s MŠ sa uhrá ačný paušál

s príspevk podlieha obvyklému rež í sa uhrádzajú 
v termí dňa dárn ý mesiac dní) na bankový 
účet príslušnej ŠJ ZŠ ŠJ ZŠ MŠ

rí na réži hrádza z každé dieťa MŠ a žiaka ZŠ bez ohľadu na nárok na
dotáciu.

§ 1
ého lístk elého stravníka

ého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15 –

dospelého stravníka v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ, ktorý ŠJ 
stravného lístka á súčtom stravného limitu a réžie – tabuľka č.9.

Tabuľka č. Cena stravného lí Š elého stravní

š lské stravné
lístka

úhrad

ravný limit réž zamestná teľ

ŠJ MŠ

ŠJ ZŠ ŠJ Š s MŠ

ŠJ ZŠ kové diétne



Mesačná platba ížená o prí ávateľa zo sociálneh
ý je schválený v príslušných lektívnych zmluvách závislos

ý aj mesačný poplatok , ktorý sa uhrádza v termí . dňa 
dárn ý mesiac dní) na príslušný ový účet

zamestnávateľa.
vlastného dospelého stravníka, ktorý sa stravuje prostredníctvom gastrolístkov
, t.j. gastrolístka, je rovnaká ako pre zamestnancov mesta.

Cudzí dospelý stravník hradí plnú výšku stravného lístka.

§ 
vného lístka pre dospelého stravníka

diétnom b vovaní

lého avníka pri stravovaní s ečuje strava podľa 
tegór íko 18/19 ročných. 

spelého stra íka v ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s Š, rý sa s ŠJ cena stravného 
lístka tvorená súč ravnéh réžie abuľka č.

§1
Vyúčtovanie

Vyúčt krát ročne po skončení 
ško kého po ukončení dochá MŠ alebo ZŠ neskôr však 

príslušného školského r

§1
Záverečné us

VZN č ské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
s rievidza č nadobúda platnosť ňom od j

úradnej sídle mesta Prievidza s účinnosť
ýmto VZN č. uší VZN č. é bolo schválené Mestský
zastupiteľstvom dňa 
Náv h Vš c záväzné sta Prievidza č. rejnený na 
ú m sídle mesta Pr

Ú lné ie VZN č. urče í príspevkov od zákonných zá detí žiak
spelých a č čnú úhradu výdavko v školách školských z

rístupné na Mestskom ú sídle  

J ína Macháčková
primátorka s


