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                     MESTO SENEC 

Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 

 

 

Názov normy: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec              

č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, 

ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v 

školskej jedálni. 

 

Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie 

 

Účel normy: 

 

 

Tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška príspevku 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. 

 

 

Oblasť platnosti: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre základné školy, základné umelecké školy 

a materské školy so sídlom na území Mesta Senec; zákonných zástupcov detí a žiakov 

v školách a školských zariadeniach 

 

 

Počet strán: 6                                                     Vydanie: 1 

 

Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 

Senec: 

 

Tento Dodatok č. 1 dopĺňa 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. 

 

 

Gestorský útvar: 

Útvar školstva a športu 

 

Schválil: 

MsZ 

Ing. Dušan Badinský 

primátor mesta 

 

Dátum schválenia: 

26.06.2019 
 

Dátum účinnosti: 

01.09.2019 
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M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 15 Senec 

 

vydáva  

 

       Dodatok  

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška 

a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu 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 Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa 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: 

 

 

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:  

 

 

 



3 
 

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 dní, môže mu byť úhrada za odhlásené dni 

refundovaná. To sa netýka tých 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. 
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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 

kategórie stravníkov 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) Diabetiská diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru) 

c) Bezlepková diéta ( pri poruche vstrebávania lepku) 
 

            Vyplatí   zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu  na  stravu,  v súlade s §4 zákona     

             č.  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 Dodatku č. 1 k VZN, bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na 

internetovej adrese mesta, v období od 11.06.2019  do  26.06.2019 . 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto Dodatku č. 1 k VZN, uznieslo dňa 

26.06.2019 . 

 

3. Tento Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia  

na úradnej tabuli v mesta. 

 

 

 

 

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

   Ing. Dušan Badinský 

       primátor mesta 


