
 
 

č. 4/2019 
 

o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú 

úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného 

času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej škole 

v Novákoch. 

 

Mesto Nováky podľa § 19 a § 20 zákona NR SR 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 o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej 

škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  

a Základnej škole v Novákoch na ktorom sa podľa § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novákoch. 

 

Časť II., sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

II. ČASŤ 

 

V súlade s § 49, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdelávanie 

v základnej umeleckej škole uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 
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Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole v 

Novákoch (ZUŠ) zriadenej mestom je mesačný príspevok určený nasledovne: 

 

a) prípravné štúdium        6,50 Eur                                                                           

b) základné štúdium                   6,50 Eur 

c) štúdium pre dospelých,  ktorí nie sú zárobkovo činní   6,50 Eur 

d) štúdium pre dospelých s vlastným príjmom       12,00 Eur 

 

sa dopĺňa od 01.09.2019 pre novoprijatých žiakov v hudobnom odbore, ktorý študuje 

dva hlavné predmety nasledovne: 

 

e) 1. hlavný predmet       6,50 Eur/ mesačne                                                                           

f) 2. hlavný predmet                13,00 Eur/mesačne 

 

 

Každý študent  ZUŠ v Novákoch, ktorý neodovzdá Čestné vyhlásenie ZUŠ v Novákoch  

uhradí mesačne školné v sume 45,00 Eur. 

 

Časť V., sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

V. ČASŤ 

 

V súlade s § 140 ods. 9  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa činnosť školských 

jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

 

a) 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri Základnej 

škole v Novákoch (ďalej ŠJ pri ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jedno jedlo pri 

jednotlivých právnych subjektoch určený príspevok jednotne a to nasledovne: 

 

I. detský stravník  ročníky 1-4 obed: vo výške stravného limitu 1,09 Eur 

               ročníky 5-9 obed: vo výške stravného limitu 1,16 Eur 

                                        + réžia/mesiac:       vo výške                                2,00 Eur 

              

 sa mení od 01.09.2019 

 

I. detský stravník  ročníky 1-4 obed: vo výške stravného limitu 1,15 Eur 

               ročníky 5-9 obed: vo výške stravného limitu 1,23 Eur 

                                         + réžia/mesiac:       vo výške                                2,00 Eur 

 

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka, je určený vo výške nákladov na nákup 

potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. 
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o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

II. dospelý stravník: hodnota stravného limitu:  1,26 Eur 

               + réžia     1,00 Eur 

Spolu dospelý na ŠJ ZŠ  2,26 Eur 

 

- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,24 Eur 

zamestnanec hradí 45 %, t.j. 1,02 Eur 

(z toho mu ešte prispieva Sociálny fond podľa Kolektívnej zmluvy) 

 

- cudzí/iný dospelý hradí celú výšku   2,26 Eur 

- dôchodca-stravník – hodnota obedu  2,26 Eur 

z toho: dôchodca stravník hradí  1,87 Eur 

Mesto Nováky prispieva  0,39 Eur 

 

 

sa mení od 01.09.2019 

 

II. dospelý stravník: hodnota stravného limitu:  1,33 Eur 

              + réžia     1,00 Eur 

Spolu dospelý na ŠJ ZŠ  2,33 Eur 

 

- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,28 Eur 

zamestnanec hradí 45 %, t.j. 1,05 Eur 

(z toho mu ešte prispieva Sociálny fond podľa Kolektívnej zmluvy) 

 

- cudzí/iný dospelý hradí celú výšku   2,33 Eur 

- dôchodca-stravník – hodnota obedu  2,33 Eur 

z toho: dôchodca stravník hradí  1,94 Eur 

Mesto Nováky prispieva  0,39 Eur 

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý 

mesiac poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet príslušnej ŠJ ZŠ. 
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III. stravník športovej triedy Základnej školy v Novákoch vo výške stravného limitu 1,38 

Eur (v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 

5/2011 zo dňa 24.8.2011). 

 

Odsek III sa vypúšťa.  

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v  kalendárnom mesiaci predchádzajúceho 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý je poplatok uhradený poštovou poukážkou alebo bankovým 

prevodom na účet príslušnej ŠJ ZŠ. 

 

b) 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni pri Materskej škole v 

Novákoch ( ďalej ŠJ pri MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nováky je na jeden deň 

určený príspevok jednotne: 

 

I. detský stravník: celodenná strava vo výške stravného limitu:  1,19 Eur 

z toho: desiata:    0,28 Eur 

                  obed:     0,68 Eur 

            olovrant:    0,23 Eur 

 

poldenná strava vo výške stravného limitu:  0,96 Eur 

z toho desiata:    0,28 Eur 

obed:     0,68 Eur 

 

sa mení od 01.09.2019 

 

I. detský stravník: celodenná strava vo výške stravného limitu:  1,45 Eur 

z toho: desiata:    0,36 Eur 

                  obed:     0,85 Eur 

            olovrant:    0,24 Eur 

 

poldenná strava vo výške stravného limitu:  1,21 Eur 

z toho desiata:    0,36 Eur 

obed:     0,85 Eur 

 

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je určený vo výške nákladov na 

nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa § 140 ods. 10 Zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

II. dospelý stravník: hodnota stravného limitu:    1,19 Eur  

+ réžia     1,03 Eur 

Spolu dospelý na ŠJ MŠ  2,22 Eur 
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- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí  55 %, t.j. 1,13 Eur 

zamestnanec hradí  45 %, t.j. 0,90 Eur 

(z toho mu ešte prispieva Sociálny fond podľa Kolektívnej zmluvy) 

 

sa mení od 01.09.2019 

 

II. dospelý stravník: hodnota stravného limitu:    1,33 Eur  

+ réžia     1,03 Eur 

Spolu dospelý na ŠJ MŠ  2,36 Eur 

 

- vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí  55 %, t.j. 1,33 Eur 

zamestnanec hradí  45 %, t.j. 0,83 Eur 

(z toho mu ešte prispieva Sociálny fond podľa Kolektívnej zmluvy) 

 

 

Príspevky a uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý 

mesiac poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet príslušnej ŠJ MŠ. 

 

c) 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a dieťaťa/žiaka a pri deťoch/žiakoch 

v hmotnej núdzi bude kryté nasledovne: 

 

Pre žiaka na I. stupni ZŠ je hodnota stravy na 1 deň   1,09 Eur 

z toho prispieva: ÚPSVaR v Prievidzi    1,00 Eur 

rodič      0,09 Eur 

 

Pre žiaka na II. stupni ZŠ je hodnota stavy na 1 deň   1,16 Eur 

z toho prispieva: ÚPSVaR v Prievidzi    1,00 Eur 

rodič      0,16 Eur 

 

Pre dieťa v materskej škole je hodnota stavy na 1 deň                    1,27 Eur 

 

z toho  prispieva:   

ÚPSVaR  v Prievidzi  

- pre dieťa, od 02-05-rokov, ktoré žije v domácnosti ktorej 

  sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi                                          1,20 Eur 

- rodič                                                                                            0,07 Eur 

 

ÚPSVaR  v Prievidzi 

-posledný ročník materskej školy             1,20 Eur 

- rodič                  0,07 Eur  
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sa mení od 01.09.2019  

 

Pre žiaka na I. stupni ZŠ je hodnota stravy na 1 deň   1,15 Eur 

z toho prispieva: ÚPSVaR v Prievidzi    1,20 Eur 

rodič      0,00 Eur 

 

Pre žiaka na II. stupni ZŠ je hodnota stavy na 1 deň   1,23 Eur 

z toho prispieva: ÚPSVaR v Prievidzi    1,20 Eur 

rodič      0,03 Eur 

 

Pre dieťa v materskej škole je hodnota stavy na 1 deň                    1,45 Eur 

z toho  prispieva:   

ÚPSVaR  v Prievidzi  

- pre dieťa, od 02-05-rokov, ktoré žije v domácnosti ktorej 

  sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi                                          1,20 Eur 

- rodič                                                                                            0,25 Eur 

 

ÚPSVaR  v Prievidzi 

-posledný ročník materskej školy             1,20 Eur 

- rodič                  0,25 Eur  

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý 

mesiac poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet príslušného zariadenie 

a podľa Usmernenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidza. 

  

d)  

V nižšie v texte sa dopĺňa „vo výške 1,20 Eur“ 

 

Dotácia na stravu sa poskytuje vo výške 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole 

a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne 

jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa ošetrujúceho lekára zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu  zriaďovateľ vyplatí rodičovi 

dieťaťa, alebo fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu na 

bankový účet uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to nasledujúcom mesiaci na 

základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ a ZŠ. 

 

Text sa dopĺňa: o body e, f, g, h, i 

e) 

 V mesiaci september uhradí zákonný zástupca preddavok – plnú výšku stravného na 1 mesiac 

podľa určeného finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov pre ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ. Zúčtovanie sa vykoná v nasledujúcich mesiacoch. 
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Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou (1,20 €) a sumou stanovenou finančným 

pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ použije na doplnkové jedlo alebo 

prevádzkové náklady. 

 

f) 

Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť MŠ a ZŠ neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z dôvodu 

iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude dieťa/žiak 

automaticky zo stravy odhlásené. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká. 

 

g) 

V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok 

za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom sa dieťa nezúčastní 

vzdelávacieho procesu v MŠ alebo v ZŠ, ale zostane aj naďalej prihlásené na stravu. 

 

h) 

Pri odhlásení  dieťaťa/žiaka  sa postupuje podľa interných pokynov ŠJ pri MŠ a ŠJ pri ZŠ. 

 

i) 

V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese si zákonný 

zástupca môže odobrať jedlo ale za jedlo zaplatí plnú výšku finančného pásma,  t.j. bez 

dotácie 1,20 Eur.  

 

ODDIEL II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 19. 06. 2019, uznesením č.         . 

2. VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01. 09. 2019. 

 

Zverejnené: 03. 06. 2019     Schválené: 19. 06. 2019 

 

Vyhlásené: 10. 07. 2019     Účinnosť: 01. 09. 2019 

 

 

        

                      Ing. Dušan Šimka 

            primátor mesta 


