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I.     MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2019, ktorým 
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a 
spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných 
umeleckých a materských školách. 
 
 
II.    MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2019, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a 
spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných 
umeleckých a materských školách 
 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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Dôvodová správa 



Útvar školstva a športu predkladá toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2019, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje 
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných 
umeleckých a materských školách. 

Dôvodom predloženia vyššie uvedeného návrhu VZN je v prvom rade zmena legislatívy, 
keďže novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na 
stravu  s účinnosťou od 1.9.2019, poskytne dotáciu na stravu nasledovne: 

na deti podľa § 4 ods. 3 
písm. a) zákona, 
navštevujúce 

posledný ročník materskej školy alebo základnú školu 
(nevyžaduje sa zoznam detí)  

na deti podľa § 4 ods. 3 
písm. c) zákona, 
navštevujúce 

materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žije 
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje 
sa zoznam detí) 

na deti podľa § 4 ods. 3 
písm. c) zákona, 
navštevujúce 

materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí v poslednom 
ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí) 

 
Táto dotácia je určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a možno ju 
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. 
Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím 
návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. 
Avšak, v prípade, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne 
jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia odborného lekára 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťazriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, 
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.  
 
Súčasne Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR upravilo s účinnosťou od 1.9.2019 
finančné pásmana nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Obe 
skutočnosti sú predmetom úpravy v predkladanom VZN, v ktorom sa upravujú výšky úhrad 
za stravu s prihliadnutím na podmienky zákonom poskytovanej dotácie, a taktiež sa stanovujú 
nové finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov.  
Ďalšou dôležitou zmenou v predkladanom VZN je stanovenie príspevku na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov, na úhrade ktorého sa budú  zákonní zástupcovia detí od 1.9.2019 finančne 
spolupodieľať.  
Dôvodom zavedenia čiastočnej úhrady nákladov za réžiu je fakt, že prijatím vyššie uvedenej 
novely zákona predpokladáme nárast detí a žiakov stravujúcich sa v školských stravovacích 



zariadeniach, a tým aj zvýšenie nákladov na prevádzku školských stravovacích zariadení. 
Mesto Senec doteraz v plnej výške pokrývalo náklady na réžiu všetkých školských 
stravovacích zariadení pri základných a materských školách, ktorých je 
zriaďovateľom,z vlastného rozpočtu. Takto získané finančné prostriedky bude možné využiť 
na priebežné obnovovanie a modernizáciu existujúcich školských stravovacích zariadení, 
nákup nových technológií na prípravu stravy, ako aj vytvárania lepších materiálno-
technických podmienok pre personál uvedených zariadení. 
 
Pri stanovení čiastočnej úhrady režijných nákladov sme vychádzali z priemernej výšky réžie 
na stravníka za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú mesto hradí z rozpočtu, a to osobitne pre 
materské školy a základné školy.  
Výška priemerných režijných nákladov na jedného stravníka v školských stravovacích 
zariadeniach pri základných školách za rok 2018 predstavuje 1,36 €/deň. V prípade 
materských škôl  je to čiastka 2,09 €/deň. 
Na základe toho bola následne určená výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 
poskytovanie stravy na stravníka, a to: 
Pre ŠJ pri základných školáchvo výške 0,30 €, čo predstavuje 22% z priemernej výšky 
režijných nákladov na jedlo v čase jedného dňa. 
Pre ŠJ pri materských školách0,20 €, čo predstavuje necelých 10% z priemernej výšky 
režijných nákladov na jedlo v čase jedného dňa. 
K nižšej spoluúčasti na úhrade režijných nákladov pre materské školy sme pristúpili aj z toho 
dôvodu, že v prípade základných škôl od 1.9.2019 bude zákonný zástupca hradiť len 
spoluúčasť na úhrade režijných nákladov, avšak v prípade materských škôl tu máme stále deti 
vo veku od 2 – 5 rokov, na ktorých sa zákonom stanovená dotácia nevzťahuje s výnimkou 
tých detí, ktoré žijú v  domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a teda 
aby navýšenie mesačnej úhrady bolo primerané (v prípade 20 pracovných dní by navýšenie 
mesačnej úhrady predstavovalo 4 €). 
 
Je taktiež potrebné uviesť, že pri stanovení čiastočnej úhrady režijných nákladov sme 
vychádzali aj z prieskumu okolitých samospráv a výšky čiastočných úhrad réžií, ktoré už vo 
väčšine prípadov majú zavedené niekoľko rokov a pohybujú sa v rozmedzí od 0,10 € až po 
0,35 € na jednu stravnú jednotku, čo samozrejme závisí od počtu stravníkov, celkových 
režijných nákladov a v neposlednom rade aj veľkosti samotnej samosprávy.  
Keďže Mesto Senec k zavedeniu tohto opatrenia pristupuje po prvýkrát, stanovili sme si 
úlohu na budúci školský rok priebežne, na mesačnej báze, monitorovať výšku režijných 
nákladov v jednotlivých stravovacích zariadeniach, aby bolo možné po prvom roku od prijatia 
novely zákona o dotáciách na stravovanie a od prijatia tohto VZN vyhodnotiť ich vplyv na 
počet stravníkov a zároveň čoraz viac číselne zreálňovať objem nákladov na prevádzku 
školských stravovacích zariadení. 
 
 
 

Návrh VZN č. 4/2019, 
 



 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje 
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnúúhradu nákladov v základných, 
základných umeleckých a materských školách 
 

Mestské zastupiteľstvo v Senci, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na 
Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách(ďalej len 
„VZN“) takto: 
 
 
Článok 9 sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 
Ostatné články VZN č. 8/2017 zostávajú nezmenené. 
 
 

1. Školské jedálne pri základných školách a školské jedálne pri materských školách, 
ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec, poskytujú stravovanie deťom a žiakom za 
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 
na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu 
režijných nákladov(viď tabuľka).  
 
 

2. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú 
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 
 

3. Príspevok, 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:  

 
 
 
 
 
 



Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 

Ukazovateľ 

doplatok na nákup potravín na jedno 
jedlo -   1 FP spolu 

náklady 
na 

nákup 
potravín 

príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

dotácia 
na 

podporu 
dieťaťa 

k 
stravova

cím 
návykom 

Výška 
poplatku 

ZZ na jeden 
deň spolu 
(réžia a 

doplatok na 
nákup 

potravín) 

desiata obed olovrant 

MŠ denná - stravník - dieťa 
MŠ 0,34 € 0,80 € 0,23 € 1,37 € 0,20 € 0,00 € 1,57 € 

MŠ denná - stravník - dieťa  
MŠ rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky 

0,34 € 0,80 € 0,23 € 1,37 € 0,20 € 1,20 € 0,37 € 

Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 

Ukazovateľ 

doplatok na nákup potravín na jedno 
jedlo     1 FP 

spolu 
náklady 

na 
nákup 

potravín 

príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

dotácia na 
podporu 
dieťaťa k 

stravovacím 
návykom 

Výška 
poplatku 

ZZ na 
jeden 
deň 

spolu 
(réžia a 

doplatok 
na 

nákup 
potravín) 

desiata obed olovrant 

ZŠ stravník - žiak prvého 
stupňa ZŠ 0,00 € 1,08 € 0,00 € 1,08 € 0,30 € 1,20 € 0,30 € 

ZŠ stravník - žiak druhého 
stupňa  ZŠ 0,00 € 1,16 € 0,00 € 1,16 € 0,30 € 1,20 € 0,30 € 

        
 
 

4. Čiastočnú úhradu režijných nákladov hradí zákonný zástupca paušálne, za každý 
stravovací deň. V prípade, ak stravník v priebehu mesiaca bol riadne odhlásený viac 
ako 10 po sebe idúcich pracovných dnía zákonný zástupca o tomto upovedomí vedúcu 
ŠJ, môže mu byť úhradaza odhlásené dni refundovaná. (Refundácia sa netýka 
stravníkov, ktorí neboli riadne zo stravy odhlásení alebo neodobrali stravu menej ako 
10 po sebe nasledujúcich pracovných dní.) 
 

5. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca:  
 

a. dieťaťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred 
plnením povinnej školskej dochádzky,  

b. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil 
dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa z 
poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.  

 
6. Príspevok určený podľa tohto článku nariadenia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa 

mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.  
 

7. Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup 
potravín 1,26 € a réžiu vo výške 1,26 €, spolu: 2,52 €/deň. 



8. Finančný  rozdiel medzi dotáciou  na  stravu a finančným  pásmom ŠJ prednostne  
využije 6 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania na nákup 
potravín.  

 
9. Mesto Senec, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení 

príspevku (napr. čiastočná úhrada nákladov za réžiu)v prípadoch stanovených 
zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. 

 
10. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej 

kategóriestravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.  
 

11. Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia 
podmienok (doloženie potvrdenia odborného lekára podľa druhu požadovanej diéty) 
a ak nemá vytvorené podmienky pre výrobu určených diét v zmysle § 140 ods. 5 
zákona č. 245/2008 Z.z., t.j.:  
 

a) Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho taktu) 
b) Diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru) 
c) Bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku) 

 

Vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade s §4 zákonač. 
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR na jeho účet, a to najneskôr do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka.  

 
 
 
Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej adrese mesta 
v období od 12. 06. 2019 do 26. 06. 2019. 
 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN uznieslo dňa 26. 06. 2019. 
 

3. Toto VZNnadobúda účinnosť 15-tym dňom od jehozverejnenia na úradnej tabuli 
mesta. 

 
 
 
 
 

..................................... 
   Ing. Dušan Badinský 
       primátor mesta 
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