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Návrh  VZN  

 

Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v spojení § 140 ods. 9,10 a § 141 ods. 5, 6 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: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

VZN č. .../2012, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/ VZN o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

 

 

Časť I 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2011 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Článok 7 sa vypúšťa a nahrádza novým znením:      

                                                          

„PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO 

STRAVOVANIA 

(1) Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov  na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov )¹ v školských 

jedálňach a výdajných školských jedálňach podľa tohto VZN. 

(2) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky školy a školské zariadenia, 

všetky vekové kategórie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje 

výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni v 3. finančnom pásme.  

(3) Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo. 



   

(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku na režijné 

náklady  spolu za jedno jedlo ku dňu 1. 1. 2013 je nasledovný:   

 
materská škola 

desiata obed olovrant 
režijné 
náklady 

cena celodennej 
stravy spolu 

vrátane réžie náklady na nákup potravín 

stravníci od 2- 6 rokov € € € € € 

3. pásmo 0,28 0,68 0,23 0,10 1,29 
 

základná škola 
náklady na 

nákup potravín 
režijné 
náklady 

cena obeda 
spolu vrátane 

réžie 

stravníci od 6 - 11 rokov € € € 

3. pásmo 1,01 0,10 1,11 

    

základná škola 
náklady na 

nákup potravín 
režijné 
náklady 

cena obeda 
spolu vrátane 

réžie 

stravníci od 11 - 15 rokov € € € 

3. pásmo  1,09 0,10 1,19 
                                                                                                                                     

(5) Pre prípad zmeny súm nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta, aby 

oznámil v súlade so zmenou súm finančných pásiem výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 3. finančnom pásme, ktorého 

súčasťou bude príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške schválenej podľa 

tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

(6) Príspevok podľa odseku 4 resp. 5 článku sa uhrádza mesačne najneskôr do 5. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného 

minima, príspevok za režijné náklady neuhrádza.“ 

                                                      

Časť II 

 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení dňa 8. novembra 2012. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej 

tabuli. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 VZN o určení výšky príspevku na 



   

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na 

povinnú školskú dochádzku v základných školách. 

(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta 

Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 8/2011 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

a o zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v základných školách v znení VZN 

č.  ...2012. 

 

 

MUDr. Alexander Slafkovský 

                                                                        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) § 140 ods.9 a 10, § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) § 140 ods. 12 a § 141 od. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 



   

Dôvodová správa 

       Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, predkladáme z dôvodu 

zmeny legislatívy. Prijatím zákona č. 390/2011 Z. z. zo dňa 21. 10. 2011, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2012 

aj k zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Zmena zákona č. 245/2008 Z. z. umožňuje, aby zriaďovateľ vo všeobecne záväznom 

nariadení určil okrem výšky príspevkov na čiastočnú úhradu na nákup potravín v školskej 

jedálni a výdajnej školskej jedálni aj výšku príspevku na režijné náklady (jej výška nie je 

obmedzená) v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. 

       Táto zmena sa dotkla § 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. , kde bola doplnená veta  

„Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ“. 

Režijné poplatky v školskom stravovaní vyberali školské jedálne už v minulosti a to na 

základe uznesenia č. 52/2004 mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši vo výške 5.- 

Sk na jedno odobraté jedlo v základných školách a 5.- Sk na hlavné jedlo a 1.- Sk na 

doplnkové jedlo v materských školách do 1. 9. 2008. Prijatím zákona č. 245/2008 Z. z.  

vyberanie režijných poplatkov od zákonných zástupcov detí a žiakov nebolo možné. 

Ministerstvo školstva SR od účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. začalo vydávať „Finančné 

pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín“. Od 

1. 9. 2008 bol zriaďovateľ na základe § 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný prijať 

všeobecne záväzné nariadenie v ktorom určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania.  Od 

1. 9. 2008 doteraz zákonní zástupcovia detí a žiakov uhrádzajú len náklady na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov.   

       Keďže MŠVVaŠ SR zverejňuje zmeny finančných pásiem nepravidelne a často, čo si 

následne vyžaduje zmenu VZN mesta Liptovský Mikuláš, navrhujeme úpravu v štruktúre 

VZN tak, aby nasledujúce zmeny finančných pásiem MŠVVaŠ SR si opätovne nevyžiadali 

novelizáciu prijatého VZN (úprava článku 7, bod 2 a 3). 

       S ohľadom na solidárny spôsob financovania škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš navrhujeme v tomto VZN rovnakú 

výšku príspevkov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení. 

 

Predpokladané zvýšenie príjmu pri vyberaní režijných poplatkov (štatistický údaj za rok 2011) 

priemerný 
počet 
obedov 
žiakov v ZŠ 
mesačne 

priemerný 
počet 
obedov detí 
v MŠ 
mesačne 

priemerný 
počet 
obedov 
spolu ZŠ+MŠ 
mesačne  

priemerný 
počet mesiacov 
za rok keď sa 
poskytuje 
strava 

priemerný 
počet 
obedov 
žiakov + detí 
ročne  spolu 

navrhovaný 
režijný 
poplatok na 
jedno hlavné 
jedlo v € 

predpokladané 
príjmy ročne v  
€ 

21 132 15 450 36 582 10 365 820 0,10 36 582 

 



   

Dopad na rozpočet mesta 

      Pri stanovení výšky príspevku na režijné náklady  10 centov na jedno odobraté jedlo by 

sme za obdobie 10 mesiacov získali cca 36 000 € (v roku 2008 predstavovali režijné náklady 

16 centov na odobraté jedlo). 

Príklad výsledného výberu režijných poplatkov vo vybraných ŠJ a ŠV (za mesiac jún 2012) 

zariadenie počet obedov réžia 0,10 € 

ZŠ Okoličné 2 584 258,4 € 

ZŠ Janka Kráľa 5 380 538,0 € 

ZŠ Demänovská ulica 5 334 533,4 € 

ZŠ  A. Stodolu 1 175 117,5 € 

ZŠ MRM 6 630 663,0 € 

MŠ A. Stodolu 2 032 203,2 € 

MŠ 4. apríla 2 162 216,2 € 

MŠ Agátova 2 732 273,2 € 

MŠ Kláštorná 1 073 107,3 € 

MŠ Čs. brigády 2 819 281,9 € 

MŠ Komenského 1 236 123,6 € 

MŠ Ondrašovecká    757   75,7 € 

MŠ Palúčanská    698   69,8 € 

MŠ Vranovská 1 205 120,5 € 

SPOLU ZŠ + MŠ        35 817      3 581,7 € 

 

ÚČEL: Finančné zdroje použijeme na základné opravy a údržbu zariadení, ale i 

skvalitnenie a nákup materiálno-technického vybavenia  školských kuchýň, výdajní 

a jedální, inováciu zariadenia v školských jedálňach (technologického vybavenia, 

klimatizácie...). Schválený rozpočet na rok 2012 pre školské jedálne vo výške 471 011€ 

zabezpečuje len krytie mzdových nárokov a prevádzkových výdavkov (teplo, energie, vodné, 

stočné a telekomunikačné poplatky). 

Poplatky zákonného zástupcu žiaka v ZŠ od 1. 1. 2013 

základná škola 
náklady na nákup 

potravín režijné náklady cena obeda spolu 

stravníci od 6 - 11 rokov € € € 

3. pásmo 1,01 0,10 1,11 

základná škola 
náklady na nákup 

potravín režijné náklady cena obeda spolu 

stravníci od 11 - 15 rokov € € € 

3. pásmo  1,09 0,10 1,19 

 

Poplatky zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ od 1. 1. 2013 

 
materská škola 

desiata obed olovrant režijné 
náklady 

cena obeda spolu 
vrátane réžie náklady na nákup potravín 

stravníci od 2- 6 rokov € € € € € 

3. pásmo 0,28 0,68 0,23 0,10 1,29 

 



   

       Pri navrhovaní výšky príspevku na režijné náklady sa zohľadňovali návrhy štatutárov 

škôl a školských zariadení, výška chýbajúcich zdrojov v rozpočte a prihliadali sme aj na 

finančné možnosti zákonných zástupcov detí a žiakov v našom meste.    

       Školské jedálne a výdajné školské jedálne budú od 1. 1.2013 poskytovať stravovanie 

deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov  na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v 3. finančnom pásme a režijných poplatkov. 

 

Monitoring režijných poplatkov v niektorých obciach a mestách na Slovensku 

                                               

LM všetky zariadenia 0,10 € 

 

 

Prehľad predpokladaných výdavkov po prieskume potrieb na nákup a obnovu inventáru 

v ŠK, ŠJ a ŠV: 

 

        Na základe požiadaviek od riaditeľov ZŠ a MŠ a prieskumu potrieb na obnovu 

inventáru a obnovu  školských kuchýň, jedální a výdajní, bola spracovaná kalkulácia 

predbežných cien na nákup: biely riad (taniere, misky, hrnčeky), kovový riad (príbory, 

nože, brúsky, hrnce, panvice, plechy), kuchynské linky, kuchynské váhy, elektrické 

spotrebiče (univerzálne roboty, chladničky, mrazničky, mlynčeky, sporáky, 

konvektomaty, umývačky riadu, rúry), nerezové stoly, vozíky na rozvoz stravy, stoličky 

a stoly, ale aj pravidelné vymaľovanie a zlepšenie kultúry a hygieny stolovania 

v zariadeniach. 

obec, mesto základné a materské školy réžia € 

CÍFER  všetky zariadenia 0,15 € 

BOHDANOVCE   všetky zariadenia 0,20 € 

GBELY všetky zariadenia 0,10 € 

MODRA MŠ 
ZŠ 

0,28 € 
0,26 € 

TRNAVA   všetky zariadenia 0,20 € 

GALANTA   všetky zariadenia 0,20 € 

NOVÉ ZÁMKY  všetky zariadenia 0,10 € 

PALÁRIKOVO všetky zariadenia 0,10 € 

RIMAVSKÁ SOBOTA všetky zariadenia 0,10 € 

KRUPINA všetky zariadenia 0,11 € 

PRIEVIDZA všetky zariadenia 0,15 € 

ŽILINA všetky zariadenia 0,10 € 

SPIŠSKÁ BELÁ MŠ 
ZŠ 

0,18 € 
0,10 € 

KROMPACHY    MŠ 
ZŠ 

0,30 € 
0,07 € 

PREŠOV  všetky zariadenia 0,10 € 

MOLDAVA NAD BODVOU všetky zariadenia 0,10 € 



   

zariadenie potreby školských jedální a školských výdajní v € 

ZŠ Okoličné 2 264 € 

ZŠ Janka Kráľa                                       55 210 € 

ZŠ Demänovská ulica                                       13 350 € 

ZŠ  A. Stodolu 5 590 € 

ZŠ MRM 5 300 € 

MŠ A. Stodolu                                       11 215 € 

MŠ 4. apríla 9 000 € 

MŠ Agátova 9 840 € 

MŠ Kláštorná                                       10 560 € 

MŠ Čs. brigády 3 320 € 

MŠ Komenského 4 170 € 

MŠ Ondrašovecká 2 620 € 

MŠ Demänová 2 960 € 

MŠ Palúčanská                                         1 193 € 

MŠ Vranovská 4 300 € 

SPOLU ZŠ + MŠ                                     140 892 € 

 

       Komisia finančná, majetko-právna a cestovného ruchu zo dňa 22. októbra 2012 

a Komisia školstva zo dňa 30. októbra 2012 prerokovali predložený návrh VZN, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách a odporučili predložiť návrh VZN na 

prerokovanie a schválenie do MsZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

< úplné znenie > 

Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v spojení § 20 ods. 3 písm. a, § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 

ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní      (školský zákon ) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 
a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

 
 
v znení VZN č......./2012 zo 08. 11. 2012 ( účinnosť od 01. 01. 2013 ) 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

ÚČEL A PREDMET 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský 

Mikuláš ( ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“ ) a vzťahuje sa na povinnosť 

zákonného zástupcu dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

(ďalej len „zápis“). 

Článok 2 

DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

     Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) príspevok v základnej umeleckej škole, 
c) príspevok na činnosť  školského klubu detí, 
d) príspevok na činnosť centra voľného času, 
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 
 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 

Článok 3   

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 €. 

 

     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

     (3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 



   

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

1
, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 

Článok 4 

PRÍSPEVOK V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

     (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva: 

a) na vyučovanie žiaka zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou vo výške 7,00 €, 
b) na vyučovanie dospelých dospelá osoba mesačne sumou vo výške 11,50 €. 

 
     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca.  

     (3) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za 

každý predmet daného odboru samostatne.  

     (4) Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, 

ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa 

základnej umeleckej školy a zároveň predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
1
 

Článok 5 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

     (1) Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 

zástupca žiaka mesačne sumou 4,50 €. 

     (2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

     (3) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to 

písomne požiada zriaďovateľa a zároveň predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
1
 

Článok 6 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

     (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva  

a) zákonný zástupca žiaka (dieťaťa vo veku do 15 rokov vrátane) mesačne sumou 2,00 €, 
b) zákonný zástupca žiaka (žiaka vo veku nad 15 rokov) mesačne 3,50 €, 
c) dospelá osoba (nad 18 rokov veku) mesačne sumou  5,50 €. 

 

(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

 

     (3) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca žiaka, respektíve dospelá 

osoba za každý záujmový útvar samostatne. 

     (4) Príspevok, ktorý platí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v centre voľného času sa 

neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo 

plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

                                                           
1
 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 



   

Článok 7 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO 

STRAVOVANIA 

(1) Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov  na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku na 

čiastočnú úhradu režijných nákladov )¹ v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

podľa tohto VZN. 

(2) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky školy a školské zariadenia, všetky 

vekové kategórie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku 

príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

v 3. finančnom pásme.  

(3) Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej 

školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo. 

(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku na režijné náklady  spolu za jedno 

jedlo ku dňu 1. 1. 2013 je nasledovný:    

 

 

materská škola 

desiata obed olovrant 

režijné 

náklady 

cena celodennej 

stravy spolu 

vrátane réžie náklady na nákup potravín 

stravníci od 2- 6 rokov € € € € € 

3. pásmo 0,28 0,68 0,23 0,10 1,29 

 

základná škola 

náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

cena obeda 

spolu vrátane 

réžie 

stravníci od 6 - 11 rokov € € € 

3. pásmo 1,01 0,10 1,11 

    

základná škola 

náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

cena obeda 

spolu vrátane 

réžie 

stravníci od 11 - 15 rokov € € € 

3. pásmo  1,09 0,10 1,19 

   

1) § 140 ods.9 a 10, § 141 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2)  § 140 ods. 12 a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov                                            



   

(5) Pre prípad zmeny súm nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR v zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mestské 

zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta, aby oznámil v súlade so zmenou súm 

finančných pásiem výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v 3. finančnom pásme, ktorého súčasťou bude príspevok na úhradu režijných 

nákladov vo výške schválenej podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

(6) Príspevok podľa odseku 4 resp. 5 článku sa uhrádza mesačne najneskôr do 5. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške životného minima, 

príspevok za režijné náklady neuhrádza.“ 

                                                  

TRETIA ČASŤ 

PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

Článok 8 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná prvé dva pracovné dni nasledujúce po pätnástom 

januári bežného roka od 14,00 hod do 17,30 hod, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 

má dieťa začať plniť povinnú školskú  dochádzku. 

(2) Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy a 

v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy základnej školy, 

na svojej  internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 28. 11. 2011. 
 

(2) VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012. 
 

(4) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Liptovský Mikuláš č.1/2011. 
 

 

 

MUDr. Alexander Slafkovský 

primátor mesta 


