
 

 

 

 

 

MESTO STROPKOV 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 5/2019 

 

v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov     

v nadväznosti na zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“)     

a § 7a ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších zmien a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

MESTA STROPKOV 
č. 5/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta 

a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov  

zo dňa 19. 3. 2015. 

 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:               31. 7. 2019 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 31. 7. 2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 31. 7. 2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 12. 8. 2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13. 8. 2019 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu:          Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01  Stropkov 

- elektronicky na adresu:    mesto@stropkov.sk 

- faxom na číslo:                054 4868805 

 
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní MsZ v Stropkove dňa:  15. 8. 2019 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 16. 8. 2019 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. 9. 2019 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

MESTA STROPKOV 
č. 5/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta 

a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov  

zo dňa 19. 3. 2015. 

 

Čl. 1 

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa 0. 8. 2019 v súlade s § 

6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon 

číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a § 7a ods. 1 písm. a) zákona 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona č. 

544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Stropkov č. 5/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času 

zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19. 3. 2015 v 

znení neskorších zmien. 

Čl. 2 

Mení sa celé znenie  Čl. X  VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  takto: 

 

 

1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov, v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, 

určenými MŠVVaŠ SR. 

 
 

2) Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení 

školského stravovania, okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských 

a základných školách, kde môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl 

o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy, ale musí byť s oddeleným 

vedením dokumentácie – stravného listu. 

 

 

3) Na základe podmienok pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dotácia sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa 

dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo ZŠ a odobralo stravu. 

 

 

4) Dotácia sa od 01. 01. 2019 poskytuje: 

a)   na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, 

b) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) na dieťa navštevujúce ZŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej  

núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

 

 



5) Dotácia sa od 01. 9. 2019 poskytuje: 

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, 

b) na dieťa navštevujúce  ZŠ, 

c) na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa  

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

 

 

6) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou 

a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,25 

€dieťa/deň. Zákonný zástupca žiaka I. stupňa ZŠ má povinnosť doplatiť rozdiel medzi 

dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,01 

€ žiak/deň. Zákonný zástupca žiaka II. stupňa ZŠ má povinnosť doplatiť rozdiel medzi 

dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,10 

€ žiak/deň. Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok a škola si to ošetrí vo 

vnútornom predpise školy. 

 

 

7) Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia 

od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ 

vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v 

zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky 

dieťaťa do MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ. Spôsob odovzdania dochádzky dieťaťa alebo žiaka si  škola 

ošetrí vo vnútornom predpise školy. 

 

 

8) Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z dôvodu 

iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude dieťa/žiak 

automaticky zo stravy odhlásené. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká. 

Odhlásenie dieťaťa alebo žiaka zo stravy si škola ošetrí vo vnútornom predpise školy. 

 

 

9) V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť 

poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom sa dieťa 

nezúčastní vzdelávacieho procesu v škole, ale zostane aj naďalej prihlásené na stravu. 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný túto sumu uhradiť ŠJ MŠ alebo ŠJ ZŠ. Spôsob 

úhrady si škola ošetrí vo vnútornom predpise školy. 

 

 

10) V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka, na výchovno-vzdelávacej činnosti z dôvodu 

ochorenia, ak nebolo odhlásené, môže zákonný zástupca odobrať jedlo. Platbu za odobraté 

jedlo je zákonný zástupca povinný uhradiť na účet príslušnej ŠJ.  

 

 

11) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠJ MŠ alebo ŠJ ZŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov v bežnom režime je príspevok určený jednotne 

na jedno jedlo takto:  

 

 

 



Tab. č. 1 

 

 

Veková skupina stravníkov 

ŠJ MŠ 

 

ŠJ MŠ 

2. finančné pásmo 

Nákup 

potravín 

Dotácia na 

podporu k 

stravovacím 

návykom 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu/ 

dospelého 

stravníka 
desiata obed olovrant 

 v € v € v € v € v €/deň v €/deň 

Stravník MŠ (2-5 rokov) 0,36 0,85 0,24 1,45 - 1,45 

Stravník MŠ (2-5 rokov)        

- hmotná núdza, životné 

minimum 

 

0,36 

 

0,85 

 

0,24 

 

1,45 

 

1,20 

 

0,25 

Stravník MŠ –navštevujúci 

posledný ročník MŠ 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,20 0,25 

 

 

 

Tab. č. 2 

 

 

Veková skupina stravníkov 

ŠJ ZŠ 

 

ŠJ ZŠ 

3. finančné pásmo 

 

Nákup 

potravín 

Dotácia na 

podporu k 

stravovacím 

návykom 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu/ 

dospelého 

stravníka 

desiata obed olovrant 

 v € v € v € v € v €/deň v €/deň 

Stravník – žiak I. stupňa ZŠ - 1,21 - 1,21 1,20 0,01 

Stravník – žiak II. stupňa ZŠ - 1,30 - 1,30 1,20 0,10 

Študent osemročného 

gymnázia (kvinta až oktáva), 

študent gymnázia 

 

- 

 

1,41 

 

- 

 

1,41 

 

- 

 

1,41 

Dospelý stravník - 1,41 - 1,41 - 1,41 + réžia 

 

 

12) Výroba jedál pre dospelých stravníkov v ŠJ ako súčasti MŠ a v ŠJ ako súčasti ZŠ 

(zamestnanci MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, SŠ) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov - 

stredná škola 15 – 18/19 ročných. Hodnota hlavného jedla sa stanovuje v €/deň. Dospelý 

stravník, ktorý je zamestnancom, uhrádza za 1 hlavné jedlo príspevok, ktorý sa skladá z 

nákladov na nákup potravín sumou 1,41 €/deň a režijných nákladov. 

 

 

13) Dospelí cudzí stravníci stravujúci sa v ŠJ ako súčasti ZŠ uhrádzajú za jedno hlavné jedlo 

príspevok, ktorý sa skladá z nákladov na nákup potravín podľa odseku 14) tohto článku a 

režijných nákladov.  

 

 

14) Výšku režijných nákladov ŠJ určuje každoročne štatutárny zástupca školy na základe 

skutočných výrobných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Nová výška réžie platí 

od 1. februára bežného roka. 

 

  

15) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba, ktorá nemá nárok na dotáciu je 

povinná príspevok na stravu za bežný mesiac uhradiť najneskôr do 16. dňa 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Konkrétny spôsob výberu a podmienky úhrady 

príspevku určí škola vo svojom vnútornom predpise. 



 

Čl. 3 

 

1) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov č. 1/2015 o určení 

miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevkov na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19. 3. 2015 v znení neskorších zmien ostávajú 

nezmenené. 

 

Čl. 4 

 

1) Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného 

dňa 15. 8. 2019. 

 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       JUDr. Ondrej Brendza, v. r.

                                primátor mesta 

     


