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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č.__/2019  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  

A. schvaľuje  

  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

     Predkladáme návrh úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN), ktoré má 

nahradiť od 1. septembra 2019 v súčasnosti platné VZN č. 2/2016. 

 

     Dôvody, ktoré viedli k vypracovaniu uvedeného návrhu: 

- dňa 01. 01. 2019 nadobudol účinnosť zákon 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 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorého niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť až od 01. 09. 2019, 

- Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli určené nové 
finančné pásma pre školské stravovanie na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019. 
  

     Rozhodujúce ustanovenia citovaného zákona k vypracovaniu uvedeného návrhu:  

Čl. I: § 4 odsek 3 účinný od 01. 09. 2019 znie: 

„(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej 

škole34) na každé dieťa, ktoré navštevuje 

a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac 

vo výške životného minima, 

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 

materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi.“ 

Prvá veta § 4 odseku 6 znie: 

       „(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 

1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 

v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“ 

Čl. II: § 142a znie: 

     „Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského 

stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu79a)“. 

 

     Z uvedeného pre nás vyplýva, že od 01. 09. 2019 sa dotácia neposkytuje na tie deti, ktoré 

navštevujú iný ako posledný ročník materskej školy, a žijú v domácnosti, ktorá nie je odkázaná 

na pomoc v hmotnej núdzi alebo má príjem presahujúci výšku životného minima. V tomto 

prípade výdavky v plnom rozsahu znáša zákonný zástupca (ďalej len rodič). Z tohto dôvodu sa 

po rokovaní s vedúcimi školských jedální dňa 16. 05. 2019 zrodil návrh, že rodič takéhoto 



dieťaťa bude oslobodený od uhrádzania režijných nákladov, t. j. bude uhrádzať len finančný 

príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín. 

Z troch finančných pásiem na nákup potravín určených ministerstvom školstva vedúce 

školských jedální navrhujú z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín zvoliť 2. pásmo pre 

všetky kategórie stravníkov v školských jedálňach mesta. 

 

Čo znamená zmena finančných pásiem v číslach? 

V školských jedálňach pri materských školách sa doteraz platilo za desiatu, obed a olovrant 

denne 1,12 €, teraz v 2. pásme to bude 1,45 € (rodič nedotovaného dieťaťa uhrádza celú sumu, 

t. j. 1,45 €; rodič dotovaného dieťaťa uhrádza +0,25 € a navyše aj režijné náklady v sume 0,20 

€ denne, t. j. spolu +0,45 €). 

 

V školských jedálňach pri základných školách sa doteraz platilo za obed: 

- pre žiaka od 6 do 11 rokov: denne 0,95 €, teraz v 2. pásme to bude 1,15 €. 

Režijné náklady navrhujeme uhrádzať v sume 0,20 € denne (z toho 0,05 € z dotácie, rodič 

dopláca +0,15 €); 

- pre žiaka od 11 do 15 rokov: denne 1,01 €, teraz v 2. pásme to bude 1,23 €.  

Režijné náklady navrhujeme uhrádzať v sume 0,20 € denne (rodič dopláca spolu +0,23 €). 

 

Dospelí stravníci (väčšinou zamestnanci školy a dôchodcovia) doteraz platili za obed: 1,12 €, 

teraz to bude: 1,33 €. Režijné náklady navrhujeme uhrádzať v sume 1,00 € denne. 

 

     VZN obsahuje nové ustanovenia o povinnosti rodiča dieťaťa alebo žiaka uhradiť finančný 

rozdiel medzi dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom a stanovenou stravnou 

jednotkou v školskej jedálni, ako aj odhlásiť dieťa alebo žiaka zo stravy, resp. v prípade 

neodhlásenia uhradiť stravnú jednotku za predmetný deň. 

 

 

     Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a mládež pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove dňa 22. mája 2019 a v Mestskej 

rade dňa 05. júna 2019. Komisia a rada   o d p o r ú č a j ú   schváliť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia. 

      

 


