
 
 

č. 10/2019 
 

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 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. 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 

 

 

sa mení od 01.10.2019 na základe VZN č.5/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov 

 

 

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  1,56 Eur 

Mesto Nováky prispieva  0,77 Eur 

 

 

 

ODDIEL II. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novákoch dňa 02. 12. 2019 uznesením č. 

232/2019. 

2. Toto VZN  nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Nováky.  

 

 

Zverejnené: 07.11.2019      Schválené: 02.12.2019 

Vyhlásené: 13. 12. 2019              Účinnosť: 28. 12. 2019 
 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka 

        Primátor mesta 

 

 


