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Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 28, § 49, § 114, § 116,
§ 140, § 141 zákona 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 Mesta Kolárovo
(ďalej len VZN)

č. 4/2019
ktorým sa mení VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v základnej umeleckej
škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach
školského stravovania zriadených mestom Kolárovo, v znení VZN č. 6/2017.
Článok 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo (ďalej len VZN) číslo 2/2015 ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole,
v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného
času a v zariadeniach školského stravovania zriadených mestom Kolárovo, v znení VZN č.
6/2017 sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl.7 : celý text sa vypúšťa a nahradí sa textom:
Čl. 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
jedla v školskej jedálni, a podmienky úhrady príspevku
1. Stravníci školskej jedálne – ďalej len „stravník“6
2. Druhy poskytnutého jedla a nápojov: školská jedáleň pripravuje a poskytuje, výdajná
školská jedáleň poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa osobitných predpisov7.
3. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov poskytnutého jedla a nápojov (ďalej len
jedlo alebo strava): Zákonný zástupca dieťa a žiaka uhrádza hodnotu nákladov na nákup

6
7

Podľa §2 vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, v znení neskorších predpisov.
§140,§141 zákona č. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov.
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potravín podľa osobitných predpisov7 a vo výške čiastočnej úhrady režijných nákladov
určenej v tomto VZN.
4. Výška nákladov na nákup potravín v zmysle odseku 3 tohto článku VZN je v druhom
finančnom pásme.
5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo, ako i len za necelú časť
jedla podľa bodov 3. 4., tohto článku VZN (ďalej len „príspevok na jedlo“):
a) Stravníci - deti materskej školy
druh výdavku / údaje v €

Desiata Obed Olovrant

základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
časť režijných nákladov

Spolu
za druh
výdavku

0,36 0,85
0,44 1,02
0,03 0,05

0,24
0,29
0,02

1,45
1,75
0,10

0,39 0,90
0,47 1,07

0,26
0,31

1,55
1,85

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo

b) Stravníci - žiaci základnej školy od 6 - do11 rokov – I. stupeň
druh výdavku / údaje v €

Raňajky Desiata Obed Večera

základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
časť režijných výdavkov

0,59
0,71
0,05

0,49
0,59
0,05

1,15 0,72
1,38 0,87
0,20 0,20

0,64
0,76

0,54
0,64

1,35 0,92
1,58 1,07

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo

c) stravníci – žiaci základnej školy od 11- do 15 rokov – II. stupeň
druh výdavku / údaje v €

Raňajky Desiata Obed Večera

základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
časť režijných výdavkov

0,63
0,76
0,05

0,53
0,63
0,05

1,23 0,77
1,48 0,93
0,20 0,20

0,68
0,81

0,58
0,68

1,43 0,97
1,68 1,13

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo
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d) stravníci: strednej školy od 15- do 19 rokov, dospelé osoby
druh výdavku / údaje v €

Raňajky Desiata Obed Večera

základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
režíjné výdavky

0,69
0,82
0,80

0,57
0,69
0,70

1,33 0,84
1,60 1,01
1,67 1,60

1,49
1,62

1,27
1,39

3,00 2,44
3,27 2,61

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo

6. Zamestnanci škôl a školských zariadení uhrádzajú za jedno jedlo náklady na nákup
potravín a réžiu vo výške skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla,
podľa písm. d) odseku 5 tohto článku, pritom ich zamestnávateľ dodrží ustanovenia
osobitných predpisov8.
7. Cudzí stravníci9 uhrádzajú okrem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo aj réžiu
vo výške skutočných režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla podľa
písm. d) odseku 5. tohto článku.
8. Zabezpečenie jedla pri organizovaných akciách10 povoľuje štatutárny zástupca
školských jedální na základe žiadosti organizátora akcie. Štatutárny zástupca školských
jedální môže určiť dodávanie potravín ako časť jedla v surovom stave, pri súčasnej
povinnosti dodania dokumentácie obstarania takýchto potravín a úhrady režijných
výdavkov organizátorom podľa bodu 5 až 8 tohto článku VZN.
9. Cena prepravy jedla, ako súčasť ceny stravy
V prípade potreby odvozu jedla mimo školskej jedálne v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu detí a žiakov alebo v rámci organizovaných akcií výška príspevku za čiastočnú
úhradu nákladov sa navyšuje o cenu prepravy stravy, ktorá sa vypočíta ako:
súčet sadzby základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa aktuálnej právnej úpravy11
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách: 0,183 € plus spotreba pohonnej hmoty 12 lit. na 100 km v aktuálnej cene (druh
pohonnej hmoty: diesel) prepočítané na dĺžku ubehnutej trasy.
10. Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
upravujú osobitné predpisy12,13
8

§152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Iné fizycké osoby podľa §2 pds- f) vyhlášky č. 330/2009 Z.z.
10
podľa §2 ods. 1. písm. c), vyhlášky č. 330/2009 Z.z
11
§7 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, opatrenie MPSVaR SR č. 632/2008 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie
cestovných motorových vozidiel pri pracovných cestách
12
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol zrušený
a bol nahradený Zákonom č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13
§ 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9

4

11. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo s dotáciou, ako i len
za necelú časť jedla podľa bodu 10, tohto článku VZN (ďalej len „príspevok na jedlo
s dotáciou“):
a) Stravníci - deti materskej školy (posledný ročník materskej školy a dieťa z rodín v hmotnej
núdzi12)
Spolu
za
Desiata Obed Olovrant druh
výdavk
u

druh výdavku / údaje v €, dotácia 1,20 €
základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
časť režijných nákladov

0,15 0,00
0,33 0,00
0,03 0,05

0,10
0,22
0,02

0,25
0,55
0,10

0,18 0,05
0,36 0,05

0,12
0,24

0,35
0,65

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo

b) Stravníci - žiaci základnej školy od 6 - do11 rokov – I. stupeň
druh výdavku / údaje v €, dotácia 1,20 €

Raňajky Desiata Obed Večera

základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
časť režijných výdavkov

0,59
0,71
0,05

0,49
0,59
0,05

0,00 0,72
0,18 0,87
0,20 0,20

0,64
0,76

0,54
0,64

0,20 0,92
0,38 1,07

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo

c) stravníci – žiaci základnej školy od 11- do 15 rokov – II. stupeň
druh výdavku / údaje v €, dotácia 1,20 €

Raňajky Desiata Obed Večera

základné jedlo - časť potraviny
diétne jedlo- časť potraviny
časť režijných výdavkov

0,63
0,76
0,05

0,53
0,63
0,05

0,03 0,77
0,28 0,93
0,20 0,20

0,68
0,81

0,58
0,68

0,23 0,97
0,48 1,13

výška príspevku na úhradu nákladov: potraviny plus režijné
náklady

základné jedlo
diétne jedlo
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12. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 5 tohto článku VZN sa znižuje
o dotáciu, ktorú dostáva organizácia zabezpečujúca školské stravovanie v zmysle
osobitného predpisu12,13 za okolnosti dodržiavania nasledovných podmienok:
a) V prípade, ak sa stravník nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy,
alebo vyučovania základnej školy a za daný deň nie je odhlásený zo stravy vopred
najneskôr do 13,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, alebo objednané jedlo
neodoberie, zákonný zástupca je povinný uhradiť za príslušný deň príspevok resp.
náklady za jedlo v zmysle odseku 5 tohto článku VZN, v prípadoch stanovených
osobitným predpisom.12,13
b) Dieťa, žiak školy, ktorý bude prítomný na výchovno-vzdelávacom procese ale nebude
prihlásený a prijatý na stravovanie nemá nárok na dotáciu na stravovanie podľa
osobitných predpisov12,13 .
c) Za neodhlásené dni zákonný zástupca má právo odobrať jedlo.
13. Štatutárny orgán školy alebo školského zariadenia, ktorého je školská jedáleň súčasťou,
môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na réžiu, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu12. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré
sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.13
14. Podmienky úhrady príspevku na jedlo:
a) Platenie príspevku na jedlo, resp. príspevku na jedlo s dotáciou dieťaťa resp. žiaka
platí zákonný zástupca, do 20.- teho dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac
s výnimkou septembra, kedy sa platí príspevok na jedlo najneskôr do 20. 9. na dva
mesiace súčasne t.j. september a október naraz. Platba sa zrealizuje uprednostnene na
účet príslušnej školskej jedálne. V prípade, keď príspevok na jedlo nie je zaplatený,
stravník nemá nárok na odber jedla.
b) Vyúčtovanie úhrad a počtu odobratého jedla sa uskutoční ročne ku dňu 30.06. daného
roka.
c) Úhrada jedla pre fyzické osoby podľa odseku č. 7 tohto článku sa uskutoční
na základe zmluvy o poskytovaní stravovania.
d) Úhrada príspevku na jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej
subjektivity sa realizuje podľa Zákonníka práce.
e) Úhrada jedla pre zamestnancov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo sa uskutoční na základe zmluvy
o poskytovaní stravovania, podľa mestom vystavenej faktúry.

12

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol zrušený
a bol nahradený Zákonom č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13
§ 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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f) Úhrada jedla pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré
nepatria do zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo sa uskutoční na základe zmluvy
o poskytovaní stravovania, podľa mestom vystavenej faktúry.
g) Úhrada jedla pre deti a žiakov a iných stravníkov rôznych akcií,
uskutoční na základe objednávky a podľa mestom vystavenej faktúry.

podujatí

sa

h) Objednané a neodobraté jedlo, alebo ak stravník za daný deň nie je odhlásený
zo stravy vopred najneskôr do 13,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, stravník
resp. zákonný zástupca dieťaťa , žiaka je povinný uhradiť podľa bodu 5. tohto článku
VZN.
i) Uhradený príspevok na jedlo sa za objednané a neodobraté jedlo zákonnému
zástupcovi dieťaťa, žiaka a cudzím stravníkom nevráti.
j) Kaucia, tj. peňažná záruka (ďalej len kaucia)– je vratná záloha za jedlo s dotáciou
podľa bodu 10 a 11 tohto článku VZN,
j.1. ktorú zákonný zástupca je povinný zaplatiť v hodnote 20 eur vedúcej školskej
jedálne alebo na účet príslušnej školskej jedálne do 20.08. každého roka.
j.2. Z kaucie sú odpočítané neuhradené pohľadávky školskej jedálne podľa
tohto
článku VZN. Hodnotu kaucie zákonný zástupca je povinný mesačne dopĺňať na
výšku 20 €.
j.3. Zákonný zástupca obdrží upozornenie o vyčerpaní kaucie a o povinnosti doplnenia
do výšky 20 € v hodnote jej päťdesiat percentnom zostatku elektronicky
na kontaktnú elektronickú adresu uvedenú v zápisnom lístku.
j.4. Zákonný zástupca obdrží o vyčerpaní kaucie a o povinnosti doplnenia do výšky
20 € upozornenie elektronicky a písomnou formou doporučenej pošty na adresu
uvedenú v zápisnom lístku.
j.5. V prípade, že kaucia dosiahne nulovú hodnotu a nebude príspevok na jedlo
uhradené podľa bodu 14. písm. a) tohto VZN poskytnutie jedla dieťaťu, žiakovi sa
pozastavuje až do úhrady ďalšej kaucie a pohľadávok za jedlo. Za pohľadávku
okrem ceny jedla sa započíta aj poštovné vynaložené na zaslanie písomností
týkajúcich sa upozornenia na nedoplatky zákonného zástupcu.
j.6. Kaucia, alebo zostatok z hodnoty kaucie sa vráti pri vyúčtovaní stravovania
k 30.06. daného školského roka.
j.7. Štatutárny orgán školy alebo školského zariadenia, ktorého je školská jedáleň
súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení kaucie, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.
k) Neuhradená hodnota príspevku za jedlo resp. príspevku na jedlo s dotáciou bude
vymáhané od objednávateľa jedla, od stravníka alebo od zákonného zástupcu dieťaťa,
žiaka podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
l) Vyplatenie dotácie na jedlo zákonnému zástupcovi13 – ak dieťa materskej školy,
žiak základnej školy neodobral jedlo z dôvodu, že potrebuje bezlepkovú diétu,
zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi po predložení potvrdenia
od odborného lekára-špecialistu. Zriaďovateľ vyplatí resp. poukáže na účet
zákonnému zástupcovi mesačne k poslednému pracovnému dňu predchádzajúceho
mesiaca dotácie na jedlo. V nasledujúcom mesiaci hodnota vyplatenej dotácie
obsahuje aj vyúčtovanie predchádzajúceho mesiaca podľa bodu 12. tohto článku VZN.
7

Zriaďovateľ nevyplatí zákonnému zástupcovi dotáciu za diabetickú alebo za šetriacu
diétu, nakoľko túto diétu zabezpečí Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo, kde
zákonný zástupca má prihlásiť dieťaťa, žiaka na stravovanie.
2. Čl. 8 : Záverečné ustanovenia: za bod č. 6 pripojí bod 6 a bod 7 s nasledovným textom:
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
6. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2019 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
dňa na svojom zasadnutí dňa 05.06.2019
7. VZN číslo 4/2019 nadobúda platnosť dňom podpísania a nadobúda účinnosť dňa
01.09.2019 okrem článku 7 bod 14 písm. j) ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2019.

V Kolárove 10.06.2019

Árpád Horváth
Primátor mesta

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

03.05.2019

Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle mesta dňa:

03.05.2019

Prijaté VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
a na webovom sídle mesta:

10.06.2019

Toto VZN je účinné od:

01.09.2019

okrem článku 7 bod 14 písm. j) , ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2019.
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