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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup
potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov,
zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, sa týmto všeobecne záväzným nariadením
pristúpilo k vyšpecifikovaniu a doplneniu určenia výšky príspevku na úhradu nákladov na
nákup potravín a výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov,
zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni.
Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina, nakoľko pôvodne stanovené
finančné pásma na úhradu nákladov na nákup potravín a výška príspevku na čiastočnú úhradu
režijných nákladov ostávajú nezmenené.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže,
Komisii finančnej a v Mestskej rade, ktoré ho odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Žiline
prerokovať a schváliť.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. ......./2016
o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na
čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských
zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Článok 1
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku na:
a) úhradu nákladov na nákup potravín a spôsob jeho úhrady v súlade s platnými finančnými
pásmami MŠVVaŠ SR1. Príspevok je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov,
b) čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno jedlo a spôsob jeho úhrady. Príspevok je
určený na čiastočnú úhradu režijných nákladov školskej jedálne a výdajnej školskej
jedálne.
Článok 2
1. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni je stanovená podľa III. finančného pásma – bežné stravovanie
a stravovanie žiakov v športových triedach a športových školách. Výška príspevku na
nákup potravín na jedno jedlo – diétne stravovanie, je stanovená podľa V. finančného
pásma. Príspevok na stravovanie je určený podľa vekových kategórií v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a aktualizované finančné pásma určené MŠVVaŠ SR2 takto:
2. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov (III. finančné pásmo):
a) materská škola (od 2 - 6 rokov)
desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 € .............................. spolu
1,19 €
b) základná škola (od 6 - 11 rokov) - obed ...................................
1,01 €
c) základná škola (od 11 – 15 rokov) - obed .................................
1,09 €
d) stredná škola (od 15 – 18/19 rokov) - obed ...........................
1,19 €
3. Výška príspevku zamestnancov škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb na úhradu
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníkov (III.
finančné pásmo):
a) stredná škola (od 15 – 18/19 rokov) - obed ..............................
1,19 €

1
2

§ 140 ods. 9, § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
§ 140 ods. 10, § 141 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

1

4. V školskej jedálni je možnosť prípravy diétneho stravovania pre deti a žiakov3, u ktorých
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín na
jedno diétne jedlo (V. finančné pásmo):
a) materská škola (od 2 – 6 rokov) - obed .................................................
0,91 €
b) základná škola (od 6 – 11 rokov) - obed ..............................................
1,39 €
c) základná škola (od 11 – 15 rokov) - obed ............................................
1,46 €
d) stredná škola (od 15 – 18/19 rokov) - obed .......................................
1,60 €
5. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo pre športové triedy a športové školy (III. finančné pásmo):
a) základná škola (od 6 – 11 rokov) - obed ................................................
1,20 €
b) základná škola (od 11 – 15 rokov) - obed ..............................................
1,29 €
c) stredná škola (od 15 – 18/19 rokov) - obed ........................................
1,41 €
6. Stanovené III. finančné pásmo (bežné stravovanie a stravovanie žiakov v športových
triedach a športových školách) a V. finančné pásmo (diétne stravovanie) je záväzné pre
všetky zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.
Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred. Termín
a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť zverejnený na
verejne prístupnom mieste v budove školy.
Článok 3
1. Režijné náklady na výrobu jedál a nápojov sú hradené z rozpočtu školskej jedálne,
resp. výdajnej školskej jedálne, príspevkom zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka,
zamestnanca školy, školského zariadenia a iných fyzických osôb.
2. Výška príspevku na režijné náklady na 1 hlavné jedlo je stanovená podielom na mzdy
a prevádzku všetkých školských jedální, výdajných školských jedální a jedální
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom vydaných
obedov evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 17-01 podľa stavu k 31.12.
predchádzajúceho roka.
3. Zriaďovateľ stanovuje výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo4 takto:
a) výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka .............................. 0,10 €
(v jedálňach ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
b) výška príspevku zamestnanca škôl a iných fyzických osôb ................... 1,46 €
4. Zákonní zástupcovia dieťaťa a žiaka, zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické
osoby uhrádzajú príspevok na režijné náklady mesačne vopred. Termín a spôsob platby
určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť zverejnený na verejne
prístupnom mieste v budove školy.
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§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
§ 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

2

5. Príspevok na režijné náklady od zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka, zamestnanca školy
a školského zariadenia a iných fyzických osôb je určený na nákup materiálno-technického
vybavenia školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia,
mzdové (v prípade stravovania iných fyzických osôb) a prevádzkové náklady a tiež
výdavky so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
1. V školskej jedálni (okrem materskej školy5) sa môžu okrem detí, žiakov a zamestnancov
školy a školského zariadenia stravovať aj iné fyzické osoby6. Žiadosť na stravovanie si
uplatňuje fyzická, resp. právnická osoba u vedúcej školskej jedálne, so súhlasom riaditeľa
školy na základe Zmluvy o poskytovaní stravovania. Podpisu zmluvy musí predchádzať
súhlas zriaďovateľa, t.j. Mesta Žilina a súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2. Úhradu príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi upravuje osobitný predpis (§ 140 ods.
12 zákona č. 245/2008 Z.z.).
3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima,
príspevok na režijné náklady neuhrádza.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a všeobecne záväzné
nariadenie č. 11/2012 o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa .....
2016.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Žilina, t.j. dňa ...... 2016.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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