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Názov materiálu:
Dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov
a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
Dôvodová správa:
MŠVVaŠ SR schválilo s účinnosťou od 1.9.2019 nové finančné pásma na nákup potravín, podľa
ktorých sa v školských jedálňach obstarávajú potraviny na výrobu jedál a určuje sa výška
mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov a ostatných stravníkov za jedlo.
Účelom tohto dodatku VZN je zosúladiť od 1.9.2019 všeobecne záväzné nariadenie mesta č.
8/2018-VZN s platným právnym stavom.
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ....../2019-MsZ:
a) schvaľuje dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018–VZN o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
b) ukladá zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na
dobu 15 dní
Termín: podľa textu,

zodp.: prednosta MsÚ

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery
Funkcia: vedúci OŠMaTK

Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery
Funkcia: vedúci OŠMaTK

Podpis predkladateľa:

MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č. 2
všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2018
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

V Novom Meste nad Váhom 18.6.2019.

Dodatok č. 2
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2018 – VZN
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c)
a h) a § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 596/2003), príslušných ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len školský zákon) a v súlade s § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a s § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Čl. 2 § 10 znie:
§ 10
Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského
stravovania a podmienky úhrady týchto príspevkov
1. Zariadenie školského stravovania (ďalej len školská jedáleň) poskytuje deťom a žiakom
školy stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza
príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a určeného finančného pásma. Príspevok sa uhrádza do 20. dňa v predchádzajúcom
mesiaci, za mesiac september do dvoch pracovných dní od začiatku dochádzky do školy.
2. Pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok zákonného zástupcu na
úhradu nákladov na jedno jedlo v prvom finančnom pásme nasledovne:
2.1 príspevok na jedno hlavné jedlo:
a) deti materskej školy - veková kategória od 2 do 6 rokov:
b) žiaci základnej školy - veková kategória od 6 do 11 rokov:
c) žiaci základnej školy - veková kategória od 11 do 15 rokov:

0,80 eur
1,08 eur
1,16 eur

2.2 príspevok na jedno doplnkové jedlo:
a) deti materskej školy - veková kategória od 2 do 6 rokov - desiata:
b) deti materskej školy - veková kategória od 2 do 6 rokov - olovrant:
c) žiaci základnej školy - desiata:

0,34 eur
0,23 eur
0,50 eur

3. Príspevok zákonného zástupcu podľa ods. 1 a 2 tohto paragrafu sa neuhrádza za dieťa, na
ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona
NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ak boli splnené podmienky podľa tohto zákona.
To neplatí, ak suma príspevku určená podľa ods. 2 tohto paragrafu je vyššia ako suma
poskytnutej dotácie, vtedy zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel medzi určenou sumou
príspevku a sumou poskytnutej dotácie.

4. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa prvého finančného
pásma platného pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19 rokov. Náklady na nákup
potravín podľa zvoleného finančného pásma pre dospelých stravníkov a iné fyzické osoby
sa určujú sumou :
1,26 EUR
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia.

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 18.6.2019 na 3. zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. ....../2019-MsZ a nadobúda
účinnosť dňom 1. septembra 2019.

V Novom Meste nad Váhom dňa 18.6.2019.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

