
Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2021, ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec na 

pripomienkovanie: 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na 

úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.  

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. 

Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto 

Senec prihliadať.  

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote: 02.12.2021 

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar 

školstva a športu 

elektronicky na adresu: skolysenec@senec.sk  

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar školstva 

a športu 

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r. 

    prednostka  

 

 

Predložené na pripomienkovanie: 22.11.2021 

vyvesené dňa 22.11.2021 

zvesené dňa ................... 
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Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa  ...........2021 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2021, ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I.     MsZ  prerokovala  návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2021, ktorým sa dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Senec.  

 

 

 

II.    MsZ   súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2021, ktorým sa dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Senec.  

 

 

 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: 

 

Prednostka Ing. Jarmila 

Répássyová  

 

Vypracovala: vedúca  Útvaru školstva 

a športu Senec 

Mgr. Mária 

Chorváthová 

 

 

 

 

 



 

 

                        MESTO SENEC 

Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 

 

 

Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2021, ktorým sa dopĺňa  Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.  

 

 

Druh normy: Všeobecné závažné nariadenie 

 

Účel normy: 

 

Uvedené   Všeobecné záväzné nariadenie  určuje výšku mesačných príspevkov zákonných 

zástupcov detí žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 

na čiastočnú úhradu výdavkov za materskú školu, školský klub detí, základnú umeleckú 

školu a školskú jedáleň.  

 

Oblasť platnosti: 

 

Všeobecné záväzné  nariadenie je platné  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Senec a  zákonných zástupcov detí a žiakov navštevujúcich dotknuté 

zariadenia. 

 

 

Počet strán:  16                                                   Vydanie: 1  

 

Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 

Senec: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Senec.  

 

 

Gestorský útvar: 

Útvar školstva a športu 

 

Schválil: 

MsZ 

Ing. Dušan Badinský 

primátor mesta 

Dátum schválenia: 
 

 

Dátum účinnosti: 

 

 



Dôvodová správa 

 

Povinnosťou mesta Senec je v súlade s § 6ods. 24 zákonač.596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 28 ods.5,§ 49ods. 4,§ 114ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 10, § 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 určiť výšku príspevku za pobyt dieťaťa v 

materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na 

štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času.  

 

 

Dôvodom vypracovania tohto VZN je doplnenie výšky jednotlivých úhrad pre tzv. 

„cudzích stravníkov“, pre ktorých bude mesto Senec zabezpečovať stravovanie od. 

01.01.2022 prostredníctvom školskej jedálne na Kysuckej ulici 14, 903 01 Senec. Z tohto 

dôvodu bolo potrebné zadefinovať jednotlivé výšky poplatkov za stravu v jednotlivých 

vekových kategóriách  a taktiež výšku režijných nákladov za jeden odobratý obed. 

 

BSK na riadnom zasadnutí zastupiteľstva dňa 05.11.2021 schválilo návrh na vyradenie tejto 

školskej jedálne (ŠJ pri SOŠ automobilovej v Senci) zo siete škôl a školských zariadení 

k 31.12.2021. 

 

Na základe vyššie uvedeného od 1.1.2022 prechádza školská jedáleň na Kysuckej ul.14 do 

nájmu Mesta Senec ako organizačná zložka MsÚ – konkrétne útvaru školstva a športu. MsZ 

v Senci na svojom rokovaní 27.10.2021 schválilo, aby Mesto Senec požiadalo príslušné 

ministerstvo školstva o zaradenie tejto školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení 

k 1.1.2022, aby školská jedáleň mohla kontinuálne pokračovať vo svojej prevádzke za 

finančnej podpory na stravu aj od štátu. Mesto Senec má záujem poskytovať stravu 

prostredníctvom tejto školskej jedálne aj naďalej všetkým doterajším stravníkom.  

Uvedená tabuľka označujúca Výšku príspevkov za stravníkov (deti, žiakov, študentov, 

dospelých) ktorí nenavštevujú školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Senec (cudzí stravníci) je identická s výškou príspevkov za stravníkov, ktoré doposiaľ boli 

vyberané SOŠ automobilovou a podnikania na Kysuckej ul.14, t.j. pre ZZ tzv. „cudzích 

stravníkov“ nedôjde od 1.1.2022 ku žiadnej zmene v poplatkoch za odobratú stravu a čo sa týka 

našich stravníkov, Mesto Senec doplatok vo finančnom rozdiele oproti výške príspevku ZZ 

v ostatných našich školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa dorovná  

z rozpočtu mesta. 

(rozdiel vo výške réžie viď v tabuľkách vychádza z prevádzkovo-technických podmienok 

samotného objektu – nákladovosti kuchyne školskej jedálne – prevzaté údaje od prenajímateľa) 

 

 

 

 

 



 

 

M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 15 Senec 

 

vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2021, 

 

 

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa 

určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v meste Senec,  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, 

§ 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 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 a v súlade s § 

4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Senec. Týmto Všeobecne záväzným nariadení sa mení a dopĺňa: 

 

 

 

 

Článok 6. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady za poskytovanie stravy v školskej jedálni 

 

4. 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 a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Senec, ktorých stravníkom je dieťa alebo žiak školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 

  

Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo 2. finančné pásmo 
spolu 

náklady na 

nákup 

potravín 

príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

výška 

poplatku 

ZZ na 

jeden deň 

spolu* desiata 

v €/deň 

obed v 

€/deň 

olovrant v 

€/deň 

Dieťa v MŠ 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 0,30 € 1,75 € 

Žiak v ZŠ (od 

6 do 11 

rokov) 

0,00 € 1,15 € 0,00 € 1,15 € 0,30 € 1,45 € 

Žiak v ZŠ ( 

od 11 do 15 

rokov) 

0,00 € 1,23 € 0,00 € 1,23 € 0,30 € 1,53 € 

Dospelá 

osoba 
0,00 € 1,33 € 0,00 € 1,33 € 1,67 € 3,00 € 

 

 

Výška príspevkov za stravníkov (deti, žiakov, študentov, dospelých) ktorí nenavštevujú 

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec (cudzí stravníci) 

  

Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo 2. finančné 

pásmo 

spolu 

náklady na 

nákup 

potravín 

príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

výška 

poplatku 

ZZ na 

jeden deň 

spolu* desiata 

v €/deň 

obed v 

€/deň 

olovrant v 

€/deň 

Dieťa v MŠ 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 1,67 € 3,12 € 

Žiak v ZŠ (od 

6 do 11 rokov) 
0,00 € 1,15 € 0,00 € 1,15 € 1,67 € 2,82 € 

Žiak v ZŠ ( od 

11 do 15 

rokov) 

0,00 € 1,23 € 0,00 € 1,23 € 1,67 € 2,90 € 

Žiaci od 15 do 

19 r. (študenti 

strednej školy) 

0,00 € 1,33 € 0,00 € 1,33 € 1,67 € 3,00 € 

Dospelá osoba 0,00 € 1,33 € 0,00 € 1,33 € 1,67 € 3,00 € 



Všetky ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Senec zostávajú nezmenené. 

 

Článok 8. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN, bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na internetovej adrese mesta, v 

období od .................2021.  

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN, uznieslo dňa ........2021. 

 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2022. 

 

 

 

 

..................................... 

Ing. Dušan Badinský 

primátor mesta 


