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Mesto Nemšová v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Nemšová č. 9 /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. 

Článok 1 
Vo VZN č. 2/2018 sa menia  v Článku 8 Školské účelové zariadenia – zariadenia školského 
stravovania, Školská jedáleň body  3, 4  a 5 nasledovne: 
 
 3)  Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
nasledovne: 
a) stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/ 1,27 € 

            (desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0,25 €), 

b) stravníci od 6 – 11 rokov /žiaci ZŠ obed/ 1,01 €, 
c) stravníci od 11 – 15 rokov /žiaci ZŠ obed/ 1,09 €, 
d) stredná škola študenti 1,19 €. 
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží vedúcej 
jedálne príslušné doklady, výška príspevku na dieťa a deň činí rozdiel medzi úhradou nákladov na 
stravu a dotáciou na stravu z ÚPSVaR. 
Školská jedáleň Odbojárov 177/8 a jej elokované triedy poskytujú stravovanie za  
čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € /mesiac pre jedno dieťa MŠ,  
ktoré uhrádza zákonný zástupca. 

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 €. 

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).  
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 07.11.2018 
uznesením č. 471  zo dňa  07.11.2018. 

2) VZN nadobúda účinnosť 01.01.2019. 
 

V Nemšovej dňa 07.11.2018 
Ing. František Bagin 

Primátor mesta Nemšová 


