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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  07.11.2018 

 
K bodu :         Návrh  VZN č. .../2018 ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspevkov 
pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 
 
Spracoval :                 Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ   
Predkladá :               Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Schválil:                    Ing. František Bagin – primátor mesta 
Materiál obsahuje :      Návrh uznesenia 
                                       Dôvodovú správu so žiadosťou ZŠ Janka Palu   
Počet výtlačkov :          19 
Rozdeľovník :              členovia MsZ  - 13 x 
                                      primátor mesta 
                                      prednostka MsÚ 
                                      MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                      MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                          MsÚ - hlavný kontrolór 
              vedúci VPS. m. p. o. 
Prerokované :    

a) na zasadnutí komisie kultúry, školstva a športu dňa  29.10.2018, o výsledku bude 

informovať predseda na rokovaní MsZ. 
b) na zasadnutí  komisie finančnej a správy majetku mesta 5.11.2018 stanovisko predloží 

predseda komisie na rokovaní MsZ,  
 
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 
schvaľuje 
 
VZN č. .../2018 ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspevkov pre školy  a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
K bodu :    k návrhu VZN č. .../2018 ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspevkov pre školy  a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 
 
Návrh VZN bol pripravený na  základe žiadosti ZŠ Janka Palu  o zvýšenie čiastočnej úhrady 
nákladov za stravu v školskej jedálni a tým aj prechodu z 2. do 3. finančného pásma v školskej 
jedálni ZŠ Janka Palu 2 z dôvodov: 

- neustále sa zvyšujúcich cien za potraviny, 
- jedlá by chcela školská jedáleň pripravovať kvalitné a zdravé avšak by nechceli ísť na 

úkor ceny, 
- poskytovania ovocie dvakrát týždenne, 
- posledná zmena sa uskutočnila 4.11.2015, 
- v porovnaní s okolitými školskými jedálňami  sa školská jedáleň nachádza v nižšom  

finančnom pásme, teda  prešlo by sa z druhého do tretieho finančného pásma. 
 

Vo VZN č. 2/2018 by sa  zmenila výška nákladov  v Článku 8 Školské účelové zariadenia – 
zariadenia školského stravovania, Školská jedáleň body  3, 4  a 5 nasledovne: 
 
V bode  3)  v písmenách  b) a c): 
 
zvyšuje sa čiastočná úhrady za stravu  stravníkom od 6 do 11 rokov z 0,95 € na 1,01 € 

b) stravníci od 6 – 11 rokov /žiaci ZŠ obed/ 1,01 €, 
a zvyšuje sa čiastočná úhrady za stravu  stravníkov od 11 do 15 rokov z 1,01 € na 1,09 € 
 

c) stravníci od 11 – 15 rokov /žiaci ZŠ obed/ 1,09 €. 
 

V bode 4 sa zvyšuje úhrada za stravovanie  zamestnancov školy a školského zariadenia 
v školskej jedálni , Školská 9 pri ZŠ Janka Palu  zo sumy 1,12 € na sumu 1,19 €. 

 
4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec   

školy, školského zariadenia vo výške 1,26 € pre dospelých stravníkov v Školskej jedálni, 
Odbojárov 177/8 a jej elokované triedy. Dospelí stravníci  v Školskej jedálni, Školská 9, 
Nemšová hradia 1,19 €. 

  
V bode 5) sa zvyšuje  čiastočná úhrada za stravu pre cudzích stravníkov stravujúcich sa 
v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová a aj  deťom  Materskej školy sv. Gabriela nasledovne:   

- finančná norma na potraviny pre cudzích stravníkov sa zvyšuje zo sumy 1,12 € na sumu 
1,19 € a potom sú celkové náklady 2,57 €, 

- finančná norma na potraviny pre deti Materskej školy sv. Gabriela sa zvyšuje zo sumy 
1,12 € na sumu 1,19 € v členení  desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €   a tým 
vzrastie aj celková úhrada vrátane režijných nákladov zo sumy 2,50 €  na sumu 2,57 € .  

5) Cudzím stravníkom stravujúcim sa v Školskej jedálni, Školská 9,  Nemšová, je určená 
úhrada nákladov vo výške 2,57 € (1,19 € finančná norma na potraviny + 1,38 režijné 
náklady) okrem detí v Materskej  škole sv. Gabriela. Cudzím stravníkom stravujúcim sa 
v Školskej jedálni, Odbojárov 177/8 a  jej elokovaných triedach je určená úhrada 
nákladov vo výške 2,71 € (1,26 € finančná norma na potraviny + 1,45 € režijné náklady). 

            Pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v Školskej jedálni, Školská 9, Nemšová, ktorými sú  
            deti  Materskej školy sv. Gabriela  je určená úhrada nákladov vo výške 2,57 €  ( finančná  

            norma na potraviny vo výške 1,19 €,  v členení  desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €   
            +  režijné náklady 1,38 € v členení 0,25 € desiata, 0,90 € obed a 0,23 € olovrant).  
Spracoval: Ing. Jurisová, prednostka MsÚ, 26.10.2018. 


