
 
 K bodu rokovania: č. 7 

 
 

        Spišská Nová Ves, 15. 6. 2015 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 15. 6. 2015 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová 

Ves č. 5 / 2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách 

a školských zariadeniach  
 

 

Predkladá:  

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ Spišská Nová Ves  

  

Spracoval: 

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

 

Prerokované: 

vo finančnej komisii pri MsZ   

 

Dôvod predloženia: 

zmena výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka a iných stravníkov za stravu 

v školskej jedálni s účinnosťou od 1. 9. 2015 z dôvodu prechodu do 2. finančného pásma 

nákladov na nákup potravín ,  

oprava tlačovej chyby „mesačný príspevok“ na „ročný príspevok“ na CVČ u detí z iných 

obcí, ak obec na dieťa neprispieva. 

  

Podpisy:  

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1.  prerokovalo 

návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová Ves                

č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských 

zariadeniach. 

 

2. uznáša sa na  

Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských zariadeniach 

s účinnosťou od 1. 9. 2015. 

 

3. ukladá 

predkladateľovi Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ 

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Spišská Nová Ves č. 5 / 2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, 

školách a  školských zariadeniach na úradnej tabuli; 

 

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

T: 16. 6. 2015 

 

b) zverejniť Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová 

Ves č. 5/2013  o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských 

zariadeniach spôsobom v meste obvyklým. 

 

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

T: 2. 7. 2015 
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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov 

v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 
 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa  § 6  ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  a podľa § 140 ods. 10 zákona  č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 

 

dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach. 
 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

 Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves     

č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 

takto: 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

§ 2 
 

1. DRUHÁ ČASŤ, § 4 Výška príspevku, ods. 6 sa nahrádza nasledovným znením: 

Ročný príspevok na činnosť centra voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce, 

ktorá nemá s Mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu o poskytovaní príspevku na 

záujmové vzdelávanie 65,00 € 

 

 

2. DRUHÁ ČASŤ, § 4 Výška príspevku, ods. 7 sa nahrádza nasledovným znením: 

Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni: 

 ŠJ pri MŠ (desiata, obed, olovrant 1,12 + 0,05 obnova inventára) 1,17 € 

 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň (0,95 + 0,05 obnova inventára) 1,00 € 

2. stupeň (1,01 + 0,05 obnova inventára) 1,06 € 

3. stupeň (stredné školy, zamestnanci školy; 1,12 + 0,05 obnova inventára) 1,17 € 

dôchodcovia (obed – sociálny program mesta) 2,24 € 

 Diétne stravovanie: 

 ŠJ pri MŠ (desiata, obed, olovrant; 1,34 + 0,05 obnova inventára) 1,39 € 

 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň (1,14 + 0,05 obnova inventára) 1,19 € 
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2. stupeň (1,21 + 0,05 obnova inventára) 1,26 € 

3. stupeň (stredné školy, zamestnanci školy; 1,34 + 0,05 obnova inventára) 1,39 € 

 

Príspevok na obnovu inventára vo výške 0,05 € je príjmom školskej jedálne a možno ho 

použiť výlučne na obnovu inventára školskej jedálne.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

 1.  Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 bol vyvesený na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta od 29. 5. 2015. 

 

 2.  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1            

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 na zasadnutí dňa .................., pod                     

č. ........./2015; Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013  bol vyhlásený 

vyvesením na úradnej tabuli ............ 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Ján Volný, PhD. 
       primátor mesta 

 

 

 

 



 
 Spišská Nová Ves 28. 5. 2015 

 

 

 

Dôvodová správa 

k návrhu Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská 

Nová Ves 

  

č. 5 / 2013 
 

 o určení výšky príspevkov na detské jasle, školy a školské zariadenia  

 
 

 V zmysle ustanovení § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školská 

jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a 

žiakom    za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

 Podľa § 140 ods. 10 školského zákona výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 

výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom 

je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

 Podľa § 140 ods. 13 školského zákona Ministerstvo školstva zverejní na svojej internetovej 

stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov. 

 

 V súčasnosti sa školské stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská 

Nová Ves riadia VZN č. 5 / 2013. Z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti školského stravovania 

nie je platné VZN v súlade s aktuálnymi finančnými pásmami zverejnenými Ministerstvom 

školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR na svojej internetovej stránke, ktoré sú platné od 1. 

9. 2011, a súčasná výška stanoveného poplatku, ktorá sa menila naposledy v roku 2009, 

nepostačuje na vykrytie nevyhnutných nákladov. 

 

 Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme prechod do 2. finančného pásma + príspevok na 

úhradu režijných nákladov vo výške 0,05 € na každé vydané jedlo, čo bude odrážať potrebu 

školských stravovacích zariadení a zároveň bude v súlade s platnými finančnými pásmami. 

 

 

 



Stravovanie - prechod do 2. finančného pásma (v €) 

         

ŠJ 

Súčasný stav Návrh  Navýšenie príspevku 

nákup 
potravín 

obnova 
inventáru 

Spolu 
nákup 

potravín 
obnova 

inventáru 
Spolu/1 jedlo Navýšenie/1 deň navýšenie/20 dní 

MŠ 1,06 0,04 1,10 1,12 0,05 1,17 0,07 1,40 

ZŠ 1.stupeň 0,90 0,00 0,90 0,95 0,05 1,00 0,10 2,00 

ZŠ 2.stupeň 0,96 0,00 0,96 1,01 0,05 1,06 0,10 2,00 

ZŠ dospelí 1,06 0,00 1,06 1,12 0,05 1,17 0,11 2,20 

dôchodcovia 1,06 réžia 1,12 2,18 1,12 réžia 1,12 2,24 0,06 1,20 

         Diétne stravovanie 
       

ŠJ 

Súčasný stav Návrh  Navýšenie príspevku 

nákup 
potravín 

obnova 
inventáru 

Spolu 
nákup 

potravín 
obnova 

inventáru 
Spolu/1 jedlo Navýšenie/1 deň navýšenie/20 dní 

MŠ 1,24 0,04 1,28 1,34 0,05 1,39 0,11 2,20 

ZŠ 1.stupeň 1,08 0,00 1,08 1,14 0,05 1,19 0,11 2,20 

ZŠ 2.stupeň 1,16 0,00 1,16 1,21 0,05 1,26 0,10 2,00 

ZŠ dospelí 1,28 0,00 1,28 1,34 0,05 1,39 0,11 2,20 
 

 

 

 

Spracovala: Ing. Dana Mrnková 

      


