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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  27.06. 2019 

 
K bodu :                 Návrh  VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 zo dňa 

28.2.2018, VZN č. 9/2018 zo dňa 7.11.2018 a VZN č. 11/2018 zo dňa 
27.12.2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 

                                              
Spracoval:                 Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ 
Predkladá:  Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje:   Dôvodovú správu  
                                    Návrh VZN 
Počet výtlačkov: 19 
Rozdeľovník:  Členovia MsZ – 11 x  
                                    Zástupca primátora mesta 

                        Prednostka MsÚ 
                        MsÚ - odd. správne 
                        MsÚ – finančné odd.  
                        Hlavná kontrolórka 

Prerokované:    
a) na zasadnutí Komisie finančnej a správy mestského majetku, dňa 17.06.2019,  o výsledku 

bude informovať predseda komisie, 
b) na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 19.06.2019. 

 
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. V prípade  doručenia pripomienok budú poslanci MsZ o týchto 
informovaní v zmysle platnej legislatívy. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
 
Schvaľuje: 
 
Návrh  VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 zo dňa 28.2.2018, VZN č. 9/2018 zo 
dňa 7.11.2018 a VZN č. 11/2018 zo dňa 27.12.2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nemšová 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
     K materiálu: 
 
     Návrh  VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 zo dňa 28.2.2018, VZN č. 9/2018 
zo dňa 7.11.2018 a VZN č. 11/2018 zo dňa 27.12.2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová 
 
     Riaditeľka ZŠ J. Palu 2, Nemšová požiadala listom zo dňa 31.5.2019 zriaďovateľa o zvýšenie 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí a v Centre voľného času. Vo svojej 
žiadosti uvádza, že súčasné príspevky zákonných zástupcov 5 € (ŠKD) a 3 € (CVČ) nepokrývajú 
náklady na prevádzku zariadení.  
 
     Ako dôvod navýšenia výšky príspevku pre dieťa v ŠKD uvádza, že deti v ŠKD majú rôzne tvorivé 
aktivity, súťaže, čo je spojené s nákladmi na materiál, ktorý je potrebný kúpiť. Pre pestrejšiu činnosť 
jednotlivých oddelení  kupuje ZŠ žiakom spoločenské hry, rôzne druhy skladacích súprav na rozvoj 
jemnej motoriky a predstavivosti. Pri veľkom počte žiakov dochádza počas roka k opotrebovaniu hier. 
Preto žiadajú zmenou  VZN č. 2/2018 upraviť príspevok od 01. 09. 2019 na sumu 7 € mesačne za 
jedno dieťa. 
 
     Záujmové útvary v CVČ navštevujú žiaci jedenkrát do týždňa po celý školský rok, okrem prázdnin. 
Zmenou  VZN žiadajú upraviť príspevok od 01. 09. 2019 na sumu 7 € za školský rok za jedno dieťa. 
Z čiastočnej úhrady uhradia materiál, na jednotlivé záujmové útvary, ktorý žiaci  používajú na tvorivé 
činnosti.  Zvýšila sa aj hodinová mzda a odvody pre vedúcich záujmových útvarov.  
 
    MPSVaR SR bude poskytovať pre všetkých žiakov ZŠ od 1.9.2019 dotáciu  na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €, tzv. obedy zadarmo. Táto dotácia už platí aj pre 
deti, ktoré navštevujú MŠ – tzv. predškolákov. Zároveň MŠVVaŠ SR vydalo v súvislosti s týmito 
dotáciami aj nové Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019.   
 
     V súčasnosti platné VZN č. 2/2018 zo dňa 28.2.2018 ďalej len VZN, ktorým sa riadia školy a školské 
zariadenia určuje v Článku 8 výšku príspevku, detí, žiakov, študentov, zamestnancov školy a školských 
zariadení ako aj iných fyzických osôb, ktorý je uhrádzaný školám a školským zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť výšku 
príspevku rodičov/zákonných zástupcov, ktorý je uhrádzaný školám a školským zariadeniam. Je 
potrebné stanoviť podmienky úhrady stravovania a režijných nákladov, podmienky organizácie režimu 
stravovania, vrátane informovania rodičov o ich nároku a povinnostiach pri čerpaní dotácie v zmysle 
Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. 
 
     Výška príspevkov v zmysle platnej VZN  
 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: 
 
Článok 8, ods. 3 

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 – obed 1,19 € 
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.  
 



 
 
 
Článok 8, ods. 4 

Školská jedáleň, Odbojárov 177/8 poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 1,26 € za dospelého stravníka. Dospelí 
stravníci v Školskej jedálni, Školská 9 Nemšová hradia 1,19 €. 

 
 
Článok 8, ods. 5 

Cudzím stravníkom stravujúcim sa v Školskej jedálni, Školská 9 je určená úhrada nákladov vo 
výške 2,64 € (1,19 € finančná norma potraviny + 1,45 € režijné náklady), okrem detí v MŠ sv. 
Gabriela. Cudzím stravníkom stravujúcim sa v ŠJ, Odbojárov 177/8 a jej elokovaných triedach 
je určená náhrada nákladov vo výške 2,71 € (1,26 € finančná norma na potraviny + 1,45 € režijné 
náklady).Pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v ŠJ, Školská 9, ktorými sú deti MŠ sv. Gabriela 
je určená úhrada nákladov vo výške 2,64 € (finančná norma na potraviny vo výške 1,19 €, 
v členení desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 € + režijné náklady 1,45 € v členení 0,26 € 
desiata, 0,95 € obed a 0,24 € olovrant). 

 
     Uvádzané príspevky sú zložené z finančnej normy na potraviny a režijných nákladov. V súčasnosti 
sú režijné náklady zahrnuté len v úhrade stravníkov MŠ Odbojárov 188/8A a MŠ sv. Gabriela a to vo 
výške 2 €/mesiac. V predloženom návrhu VZN navrhujeme, aby čiastočná úhrada režijných nákladov 
vo výške 2 €/mesiac za žiaka – stravníka bola uhrádzaná aj zákonnými zástupcami žiakov základných 
škôl. Uvedený návrh vyplýva z predpokladu zvýšeného počtu stravníkov k 1.9.2019 a s tým súvisiace  
zvýšenie nákladov na personálne a materiálovo-technické vybavenie školskej kuchyne a školskej 
jedálne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nemšovej, dňa 14.6.2019     Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ 


