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Návrh dodatku č. 4 
 

 
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 

 
Zohľadniac výsledky hospodárenia za rok 2010 dochádza k aktualizácii nákladov na réžie na 
jedno jedlo. Cena réžií sa týka pri inkase len dospelých stravníkov pri ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ, preto sa 
mení cena stravenky pre túto kategóriu odberateľov stravy. Pôvodný text sa nahrádza 
nasledovným :  
 
Bod  
a) v časti  
II. dospelý stravník : hodnota stravného limitu : 1,19 €  
                                    + réžia                              : 1,25 €  
                                    Spolu dospelý na ŠJ ZŠ   : 2,44 €  
 

- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,34 €  
                                          zamestnanec    hradí 45 %, t.j. 1,10 €  
                                          (z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy) 
 
- cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,44 €.  
 

b)  v časti 
II. dospelý stravník : hodnota stravného limitu : 1,19 €  
                                   + réžia                               : 1,28 €  
                                     Spolu dospelý na ŠJ MŠ : 2,47 €  
 

- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,36 €  
                                          zamestnanec    hradí 45 %, t.j. 1,11 €   
                                          (z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy t.č.0,37 €) 
 
-     cudzí / iný dospelý hradí celú výšku  2,47 €.  
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VII. ČASŤ 
 
 

Zohľadniac výsledky hospodárenia za rok 2010 dochádza k aktualizácii nákladov na réžie na 
jedno jedlo. Cena réžií sa týka pri inkase len dospelých stravníkov pri ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ, preto sa 
mení cena stravenky pre túto kategóriu odberateľov stravy aj v diétnom stravovaní. Pôvodný 
text sa nahrádza nasledovným : 
 
Bod 

a) v časti 
II. dospelý stravník:  hodnota stravného limitu:   1,43 € 
                                    + réžia        1,25 €  

                    Spolu dospelý stravník ZŠ   2,68 €  
 

          -   vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí   55%,  t.j.  1,48 €  
                                                  zamestnanec  hradí    45%,  t.j.  1,20 €  
      (z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy) 
 
          -   cudzí / iný dospelý stravník hradí celú výšku: 2,68 €.  
 

b) v časti 
II. dospelý stravník -   hodnota stravného limitu:   1,43 €  
                                      + réžia                                  1,28 €  

           Spolu dospelý stravník MŠ: 2,71 €  
 
          -   vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí   55%, t.j.  1,49  €  
                                                 zamestnanec  hradí  45%, t.j.     1,22  € 
     (z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy t.č.0,37 €). 
 
 
 

ODDIEL II. 
 
 
 
 
Na tomto  Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 96/2008 sa 
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa ...... 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 
 


