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Mestské zastupiteľstvo v Kolárovo 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
č. 6/2017
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,
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 sa mení a dopĺňa
takto:
1. Čl. 6 – Príspevok v centre voľného času: text bodu 1) sa vypúšťa a nahradí sa textom:
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
centra voľného času prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa/žiaka mesačne
sumou 3,00 €.
2. 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) V zariadeniach školského stravovania podľa § 139 až § 142 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
zabezpečuje stravovanie osôb, (ďalej len „stravník“) uvedených v § 2 vyhlášky
č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.
2) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kolárovo poskytuje 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 deťom a žiakom.
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3) Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kolárovo poskytuje 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.
4) Výška nákladov na nákup potravín (suroviny) podľa vekových kategórií stravníkov je
v treťom finančnom pásme podľa § 142 zákona č. 245/2008 Z.z..
5) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo, ako i len za časť jedla
podľa bodov 2), 3) 6 (ďalej len „príspevok na jedno jedlo“):
a)
Materská škola
Stravníci- deti materskej školy

základná strava - časť
potraviny
diétna strava- časť potraviny

Desiata

Obed

0,28 €
0,34 €

Olovrant

0,68 €
0,82 €

0,23 €
0,28 €

Spolu
1,19 €
1,43 €

b)
Základná škola
základná strava

Stravníci - žiaci základnej školy od 6-do11 rokov –
I. stupeň

časť potraviny

1,01 €

Základná škola
základná strava

stravníci – žiaci základnej školy od 11-15 rokov –
II. stupeň

časť potraviny

1,09 €

Obed
diétna strava
1,21 €

Obed
diétna strava
1,31 €

c)
Stredná škola
základná strava

Stravníci – žiaci od 15-do18/19 rokov, dospelí
stravníci

Časť potraviny

1,19 €

Obed
diétna strava
1,43 €

6) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo, ako i len za časť jedla
(ďalej len „príspevok na jedno jedlo“), deťom a žiakom, ktorí majú nárok na dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (žiaka) ohrozeného sociálnym
vylúčením podľa osobitných predpisov (zákon č. 544/2010 o dotáciách) na nákup potravín
podľa odseku 2) tohto článku. Úhradu nákladov uskutoční zákonný zástupca dieťaťa,
žiaka v hodnote:

6

Ods.10 § 140, ods. 6 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)
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a)
Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Stravníci - deti
materskej školy

Spolu
základná strava

0,19 €

diétna strava

0,43 €

b)
základná strava
0,03 €

Obed
diétna strava
0,23 €

základná strava
0,09 €

Obed
diétna strava
0,31 €

základná strava
0,19 €

Obed
diétna strava
0,43 €

Základná škola
Stravníci - žiaci základnej školy od 6 do 11
rokov – I. stupeň

Základná škola
stravníci – žiaci základnej školy od 11 do 15
rokov – II. stupeň

c)
Stredná škola
Stravníci – žiaci od 15 - do18/19 rokov

7) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a úhradu režijných nákladov za obed
pre zamestnancov a bývalých zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí v škole
alebo v školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku (ďalej len „zamestnanci“),
pre iné fyzické osoby, ktoré sa účastina na akciách uvedených v § 2 bod1) písm. c) je
2,60 €, v prípade odoberania diétnej stravy výška príspevku činí 2,84 €.
8) Pre iné fyzické osoby7 – tj. osoby odoberajúce diétnu stravu na základe potvrdenia lekára
je 2,84 €. Výroba jedla podľa tohto bodu sa zabezpečuje rovnako ako pre žiakov
pre vekovú skupinu 15 až 18 ročných8.
9) Na základe žiadosti organizátora výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a úhradu
režijných nákladov pre športové akcie, pre účastníkov akcií podľa § 2 ods. 1. písm. c),
uhrádza organizátor vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky pre športové triedy nasledovne:
a)
Obed

Základná škola
Stravníci - žiaci základnej školy od 6 do 11
rokov – I. stupeň
stravníci – žiaci základnej školy od 11 do 15
rokov – II. stupeň

1,20 €

Stravníci – žiaci od 15 - do18/19 rokov
a dospelí stravníci

1,41 €

1,29 €
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§ 140 ods. 3 zákona č. 245/2008 (školský zákon) a bod 1 písm. f) § 2 vyhlášky č. 330/2009 Z.z o zariadení
školského stravovania
8
Ods.3 § 3 vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania
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b) Raňajky a večera pre stravníkov v rámci tohto bodu sa poskytuje v hodnote po 50%
z hodnoty stravy na obed.
10) Režijné výdavky všetkým stravníkom sa pripočítavajú v hodnote 1,41 € k časti potravín
okrem detí a žiakov, ktorí sú evidovaní v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej
právomoci mesta Kolárovo.
11) Cena prepravy stravy, ako súčasť ceny stravy
V prípade potreby odvozu stravy mimo školskej jedálne v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu detí a žiakov alebo v rámci športových 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 úprave9
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách: 0,183 € plus spotreba pohonnej hmoty 6,4 lit. na 100 km v aktuálnej cene (druh
pohonnej hmoty: diesel) prepočítané na dĺžku ubehnutej trasy.
12) Podmienky úhrady príspevku na jedlo10:
a) Platenie príspevku na jedlo dieťaťa resp. žiaka platí zákonný zástupca, do 20- teho
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) Úhrada jedla pre iné fyzické osoby podľa odseku č. 8 tohto článku sa uskutoční
na základe zmluvy o poskytovaní stravovania.
c) Úhrada príspevku na jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení
bez právnej subjektivity sa realizuje podľa Zákonníka práce.
d) 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.
e) 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.
f) Úhrada jedla pre deti a žiakov a iných stravníkov rôznych akcií, podujatí sa
uskutoční na základe objednávky a podľa mestom vystavenej faktúry.
g) V prípade, keď dieťa, žiak, resp. stravník nemá možnosť odoberať jedlo, zákonný
zástupca žiaka, dieťaťa resp. stravník je to povinný 24 hodín vopred, najneskôr
do 7 hod. 30 min. aktuálneho dňa oznámiť vedúcej školskej jedálne alebo
zodpovednej osobe výdajnej školskej jedálne. Ak to neurobí, bude povinný
uhradiť výšku príspevku na jedlo v hodnote podľa ustanovení tohto článku.
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§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
10
Ods.10 §140 zákona č. 245/2008 Z.z.
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h) Vyúčtovanie úhrad a počtu odobratého jedla sa uskutoční ročne ku dňu 30.06.
daného roka.
i) Úhrada príspevku na stravu v hodnote uvedenej vo VZN č. 6/2017 sa použije
na odobraté jedlo od 1.10.2017.

3. Čl. 8 : celý text sa vypúšťa a nahradí sa textom:
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto sa ruší VZN mesta Kolárovo č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7/2008, v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010,
VZN č. 2/2011, VZN č. 7/2011 a VZN č. 3/2012, ktorým sa určuje výška a spôsob
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej
umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného
času a v zariadeniach školského stravovania schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove číslo dňa 28. 01. 2013.
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 2/2015 prijalo Mestské
zastupiteľstvo dňa 01. 06. 2015.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2015.
4. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2017 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
dňa 11.9.2017 na svojom zasadnutí.
5. VZN číslo 6/2017 nadobúda platnosť dňom podpísania a nadobúda účinnosť dňa
01.10.2017.
V Kolárove 12.09.2017

Árpád Horváth
Primátor mesta

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

24.08.2017

Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle mesta dňa:

24.08.2017

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

12.09.2017

Toto VZN je účinné od:

01.10.2017
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