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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom
č.

13/2019

zo dňa 12.12.2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad
Váhom zo dňa 26.06.2019
Mesto Dubnica nad Váhom podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 13/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom zo
dňa 26.06.2019
Článok 1
Účelom tohto VZN je zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia VZN č. 7/2019.
Článok 2

1. Pôvodný Článok 8 sa nahrádza novým Článkom 8, ktorý znie:

„Článok 8
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pre základnú školu
1) Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy na základe podania prihlášky
(zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom.
2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
3) Príspevok (v eurách), ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý
stravovací deň nasledovne:
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Ukazovateľ

ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
prvého stupňa ZŠ
ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
prvého stupňa ZŠ
– športové triedy
ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
druhého
stupňa
ZŠ
ZŠ s MŠ
Stravník - žiak
druhého
stupňa
ZŠ-športové triedy
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
súkromnej,
špeciálnej
alebo
cirkevnej MŠ –
stravník, dieťa MŠ,
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
súkromnej alebo
cirkevnej MŠ –
stravník,
dieťa
cirkevnej,
špeciálnej
alebo
súkromnej MŠ
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
ZŠ – stravník, žiak
prvého
stupňa
súkromnej alebo
cirkevnej ZŠ
ZŠ s MŠ
Poskytujúca stravu
ZŠ – stravník, žiak
druhého
stupňa
súkromnej alebo
cirkevnej ZŠ

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo – 3. finančné
pásmo
Desiata Obed
Olovrant

Spolu
náklady
na nákup
potravín

Príspevok
ZZ
na
režijné
náklady

Dotácia
na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Platba ZZ
za jeden
deň(réžia
a doplatok
na nákup
potravín

0,05

1,20

0,06

X

1,21

ZŠ , ZŠ s MŠ
X
1,21

X

1,46

X

1,46

0,05

1,20

0,31

X

1,30

X

1,30

0,05

1,20

0,15

X

1,56

X

1,56

0,05

1,20

0,41

0,38

0,90

0,26

1,54

1,00

1,20

1,34

0,38

0,90

0,26

1,54

1,00

x

2,54

X

1,21

X

1,21

1,00

1,20

2,21

X

1,30

X

1,21

1,00

1,20

2,21

4) Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom –
špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ. Dotáciu na stravu v sume
1,20 € na každý jeden deň v mesiaci, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania, vyplatí rodičovi
alebo zákonnému zástupcovi žiaka zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
bezhotovostne poukázaním na účet zákonného zástupcu. Zákonný zástupca žiaka k
vyplateniu dotácie predloží zriaďovateľovi školy žiadosť o pridelenie finančných
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prostriedkov z dôvodu diétneho stravovania žiaka s prílohou aktuálneho dokladu od lekára
špecialistu. V žiadosti zákonný zástupca uvedie číslo účtu, na ktoré mu budú poukazované
finančné prostriedky vždy o mesiac neskôr k 25. dňu v mesiaci a to na základe potvrdenia
štatutárom školy o vykázanej dennej dochádzke do školy v danom mesiaci, na základe
ktorého sa prepočíta sumár na vyplatenie finančnej dotácie na diétne stravovanie. Počet dní
účasti žiaka na vyučovaní bude mesačne podložený výpisom z triednej knihy a potvrdený
triednym učiteľom a riaditeľom školy. Zákonnému zástupcovi bude pridelená dotácia 1,20 €
za každý deň v mesiaci, v ktorom dieťa fyzicky navštevovalo školu a teda malo nárok
odobrať stravu v sume 1,20 € na deň. Školská jedáleň vystaví mesačne potvrdenie, ktoré
bude potvrdené vedúcou jedálne a riaditeľom školy, že žiak, ktorého zákonný zástupca
žiada o dotáciu na diétne stravovanie, neodoberá stravu pripravovanú v školskej jedálni.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý prestane spĺňať podmienky podľa tohto bodu, je povinný do
troch pracovných dní od rozhodnutia lekára špecialistu oznámiť túto skutočnosť
zriaďovateľovi školy a škole, ktorú navšetvuje.
5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 1,41 € / strava + režijné náklady, ktoré
vychádzajú z podmienok každej školskej jedálne a iná fyzická osoba vo výške skutočných
nákladov na potraviny vrátane režijných nákladov, ktoré vychádzajú z podmienok každej
školskej jedálne.
Príspevok sa platí mesačne vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne na účet školy.“

2.

Pôvodný Článok 9 sa nahrádza novým Článkom 9, ktorý znie:
„Článok 9

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pre materskú školu
1) Stravníkom v školskej jedálni materskej školy sa stáva dieťa materskej školy na základe
podania prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom.
2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Stanovené sú Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
3) Príspevok (v eurách), ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň
nasledovne:
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Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo – 3. finančné
pásmo
Desiata Obed
Olovrant

MŠ – denná
0,38
(stravník – dieťa
MŠ)
MŠ
denná 0,38
(stravník – dieťa
MŠ,
rok
pred
plnením povinnej
školskej
dochádzky)

Spolu
náklady
na nákup
potravín

0,90

0,26

MŠ
1,54

0,90

0,26

1,54

Príspevok
ZZ
na
režijné
náklady

Dotácia
na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Platba ZZ
za jeden
deň(réžia
a doplatok
na nákup
potravín

0,05

x

1,59

0,05

1,20

0,39

4) V prípade, že dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (t.z. že je zaradené
v skupine „predškolákov“) a vzťahuje sa na neho dotácia podľa osobitného predpisu a má
predpísané na základe lekárskeho potvrdenia od lekára špecialistu diétne stravovanie,
zriaďovateľ vyplatí štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
zákonnému zástupcovi na jeho osobný účet v banke. Diétne stravovanie sa poskytuje na
základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr.
gastroenterológ, diabetológ, imunológ. Dotáciu na stravu v sume 1,20 € na každý jeden deň
v mesiaci, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacieho procesu v materskej škole,
vyplatí rodičovi alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa zriaďovateľ školy. Zákonný zástupca
dieťaťa k vyplateniu dotácie predloží zriaďovateľovi školy žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov z dôvodu diétneho stravovania dieťaťa s prílohou aktuálneho dokladu od lekára
špecialistu. V žiadosti zákonný zástupca uvedie číslo účtu, na ktoré mu budú poukazované
finančné prostriedky vždy o mesiac neskôr k 25. dňu v mesiaci a to na základe potvrdenia
štatutárom školy o vykázanej dennej dochádzke do materskej školy v danom mesiaci, na
základe ktorého sa prepočíta čiastka na vyplatenie finančnej dotácie na diétne stravovanie.
Počet dní účasti dieťaťa na vyučovaní bude mesačne podložený výpisom z triednej knihy a
potvrdený triednym učiteľom a riaditeľom školy. Zákonnému zástupcovi bude pridelená
dotácia 1,20 € za každý deň v mesiaci, v ktorom dieťa fyzicky navštevovalo materskú školu
a teda malo nárok odobrať stravu. Školská jedáleň vystaví mesačne potvrdenie, ktoré bude
potvrdené vedúcou jedálne a riaditeľom školy, že dieťa, ktorého zákonný zástupca žiada o
dotáciu na diétne stravovanie, neodoberá stravu pripravovanú v školskej jedálni.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré prestane spĺňať podmienky podľa tohto bodu, je povinný do
troch pracovných dní od rozhodnutia lekára špecialistu oznámiť túto skutočnosť
zriaďovateľovi školy a riaditeľke materskej školy, ktorú navštevuje jeho dieťa.
5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 1,41 € / strava + režijné náklady, ktoré
vychádzajú z podmienok každej školskej jedálne a iná fyzická osoba vo výške skutočných
nákladov na potraviny vrátane režijných nákladov, ktoré vychádzajú z podmienok každej
školskej jedálne.
Príspevok sa platí mesačne vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza
bezhotovostne na účet školy.“
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Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom svojim uznesením
č. 149/2019 dňa 12.12.2019
2) Toto VZN mesta bolo vyvesené dňa 13.12.2019 na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle
mesta. VZN č. 13/2019 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.
3) Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia VZN č.
7/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom vrátane schválenej zmeny
z 12.12.2019 VZN č. 13/2019.
V Dubnici nad Váhom dňa 12.12.2019

Mgr. Peter Wolf
primátor mesta
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