
 

 

Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

 

 Mesto Banská Štiavnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona 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)  v y d á v a     

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica 

 

Čl. I. 

Predmet dodatku 

 

Predmetom Dodatku č. 1  je úprava Čl.  VI. Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školských jedálňach, ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.Mení sa  článok VI. časť A bod č. 2 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie Čl. VI časť A bod č. 2:  

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 € : 

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň, v ktorom 

sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné 

jedlo, zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou 

stanovenou finančným pásmom 

b) na dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho 

procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo, zákonný zástupca je povinný 

uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. 

 

Nové znenie Čl. VI časť A bod č. 2: 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,30 €  

podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 

právnych predpisov) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej 

činnosti v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo. Podľa tabuľky uvedenej v Čl. VI časť 

A bod č. 3, tabuľka a). 

 

 

 

 

 



2. Mení sa Čl. VI. časť A bod č. 3, tabuľka a) nasledovne: 

 

Pôvodné znenie Čl. VI časť A bod č. 3, tabuľka a): 

a) 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo 3. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady na 

1 hlavné 

jedlo (obed) 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu za deň 

(režijné 

náklady+doplatok 

na nákup 

potravín) 

Materská 

škola 

desiata obed olovrant     

stravníci MŠ  

(2-5 rokov) 

 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 0,20 € 0 € 1,74 € 

stravníci MŠ 

( 2-5 rokov) 

-hmotná núdza 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 0,20 € 1,20 € 0,54 € 

stravníci MŠ 

(5-6  rokov) 

-dieťa 

v poslednom 

ročníku MŠ 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 0,20 € 1,20 € 0,54 € 

 

 

Nové znenie Čl. VI časť A bod č. 3, tabuľka a): 

a) 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo 3. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady na 

1 hlavné 

jedlo (obed) 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu za deň 

(režijné 

náklady+doplatok 

na nákup 

potravín) 

Materská 

škola 

desiata obed olovrant     

dieťa MŠ  od 2 

do 6 rokov 

(bez dotácie) 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 0,20 € 0 € 1,74 € 

 

dieťa MŠ od 2 

do 6 rokov 

(s dotáciou na 

stravovanie) 

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 0,20 € 1,30 € 0,44 € 
 

 

 

 

 

3.Mení sa Čl. VI. časť B bod č. 2 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie Čl. VI. časť B bod č. 2: 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 € za 

každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v základnej škole. 

Zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou 

stanovenou finančným pásmom. 

 



Nové znenie Čl. VI. časť B bod č. 2: 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,30 €  

podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 

právnych predpisov) za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole 

a odobral obed. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, 

ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Podľa tabuľky 

uvedenej v Čl. VI časť B bod č. 3, tabuľka a). 

 

 

4.Mení sa Čl. VI. časť B bod č. 3 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie Čl. VI. časť B bod č. 3: 

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni nasledovne: 

a)  Zákonný zástupca každého žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri 

základnej škole čiastkou 0,20 €/odobraté hlavné jedlo - obed 

b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základných škôl, školských 

zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov 

jednotlivých základných škôl na jedno odobraté hlavné jedlo – obed 

 

Nové znenie Čl. VI. časť B bod č. 3: 

 

a) Zákonný zástupca každého žiaka (aj žiaka, na ktorého je poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri 

základnej škole čiastkou 0,20 €/odobraté hlavné jedlo – obed, resp. prispieva na režijné 

náklady alikvotnou čiastkou z rozdielu poskytnutej dotácie a výšky režijných nákladov, nie 

vyššou ako 0,20 €/odobraté hlavné jedlo – obed. 

 

5. Mení sa v Čl. VI. časť B bod č. 3, tabuľka a) nasledovne: 

 

Pôvodné znenie Čl. VI. časť B bod č. 3, tabuľka a): 

a) 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo 3. finančné pásmo 
Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady na 

1 hlavné 

jedlo (obed) 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

(obed) 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu za obed 

(režijné 

náklady+doplatok 

na nákup 

potravín) 

Základná 

škola 

desiata  obed    

stravníci ZŠ  

(6-11 rokov) 

 

0,52 €  1,21 € 0,20 € 1,20 € 0,21 € 

stravníci ZŠ 

( 11-15 rokov) 

 

0,56 €  1,30 € 0,20 € 1,20 € 0,30 € 

 

 

 



Nové znenie Čl. VI. časť B bod č. 3, tabuľka a): 

a) 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo 3. finančné pásmo 
Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

režijné 

náklady na 

1 hlavné 

jedlo (obed) 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

(obed) 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu za obed 

(režijné 

náklady+doplatok 

na nákup 

potravín) 

Základná 

škola 

desiata  obed    

žiaci ZŠ  od 6 

do 11 rokov 

(bez dotácie) 

0,52 €  1,21 € 0,20 € 0 € 1,41 € 

 

žiaci ZŠ od 

11do 15 rokov 

(bez dotácie) 

0,56 €  1,30 € 0,20 € 0 € 1,50 € 

 

žiaci ZŠ od 6 

do 11 rokov 

(s dotáciou na 

stravovanie) 

 

0,52 € 

  

1,21 € 

 

0,20 € 

 

1,30 € 

 

 

0,11 € 

 
žiaci ZŠ od 

11do 15 rokov 

(s dotáciou na 

stravovanie) 

0,56 €  1,30 € 0,20 € 1,30 € 

 

0,20 € 

 

 

6. Mení sa v Čl. VI. časť B bod č. 5 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie Čl. VI. časť B bod č. 5: 

 

Zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok na stravovanie: 

a) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni vo výške 1,20 €, ak zákonný zástupca 

neodhlási žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni do 13.00 hod predchádzajúceho 

pracovného dňa a najneskôr do 8.00 hod ráno v danom stravovacom dni v prípade, že žiak 

ochorie, alebo v iných výnimočných prípadoch 

b) za žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom dni a to na základe prihlásenia žiaka 

do 13.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 8.00 hod ráno v danom 

stravovacom dni vo výške rozdielu dotácie a finančného pásma + režijné náklady. 

 

Nové znenie Čl. VI. časť B bod č. 5: 

 

Zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín a režijných nákladov: 

a) za žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni a to na základe 

prihlásenia žiaka do 13.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 8.00 hod. 

ráno v danom stravovacom dni, 

b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil žiaka 

z poskytovania stravy v školskej jedálni do 13.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa 

a najneskôr do 8.00 hod. ráno v danom stravovacom dni, 

c) za žiaka na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa nedodrží povinnosť prihlásenia/odhlásenia žiaka uhrádza príspevok za daný deň 

v plnej výške. 

 

 

 



Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica sa 

uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Štiavnica dňa 18. 08. 2021 Uznesením č. 

81/2021.  

 

2. Dodatok  č. 1 nadobúda  účinnosť 15. dňom  od  jeho  vyvesenia  na úradnej tabuli, t. j. dňa  

03. 09. 2021. 

 

 

 

 Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

     primátorka mesta 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa:  20. 08. 2021 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 zvesený z úradnej tabule dňa:      

 

 


