Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany č.14/2013 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej
umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Piešťany dňa 22. 02. 2019

Číslo:2/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v súlade s § 4 ods.1 a ods.3, písm. h), § 6 ods.1 a § 11 ods.4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, § 49, §
114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti.

§1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.14/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre
voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa mení a dopĺňa
nasledovne:

1. Ustanovenie § 6 sa nahrádza a znie nasledovne:
(1) „ Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Piešťany, poskytuje stravovanie deťom v materskej
škole a žiakom v základnej škole za čiastočnú úhradu nákladov.
(2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole alebo žiaka v základnej škole
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami, ktoré určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných
nákladov je:

Finančný limit na nákup potravín
ŠKOLA

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

SPOLU
Režijné
náklady

výška
príspevku
zákonného
zástupcu

MŠ denné
( stravníci od 2 do 5 rokov veku)

0,30

0,72

0,25

0,30

1,57

0,30

1,39

0,30

1,46

Základná škola
(stravníci od 6 do 11 rokov veku)

1,09

Základná škola
(stravníci od 11 do 15 rokov veku)

1,16

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa podľa § 6 ods. 2 sa u dieťaťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy, dieťa materskej a základnej školy, ktoré žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima, znižuje o poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo
výške 1,20 € v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 544/2010 Z.z.).
(4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania materskej školy a ktorému sa poskytla dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške
0,00 € na desiatu, 0,00 € na obed, 0,07 € na olovrant a 0,30 € na réžiu za každý stravovací deň,
celkový príspevok je 0,37 €/deň.
(5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č. 417/2013 Z.z.) alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo
výške životného minima a ktorému sa poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 € na
desiatu, 0,00 € na obed, 0,07 € na olovrant a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový
príspevok je 0,25 €/deň.
(6) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania materskej školy u ktorého si zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho
lekára vyžaduje diétne stravovanie a diétne jedlo mu v materskej škole zabezpečí zákonný
zástupca, Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 €.
Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €, Mesto
Piešťany vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu, za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole.
(7) Príspevok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa ZŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorého čistý
mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima a ktorému sa

poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010
Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 € na obed a 0,07 € na réžiu za každý stravovací
deň, celkový príspevok je 0,07 €/deň.
(8) Príspevok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa ZŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorého čistý
mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima a ktorému sa
poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č.
544/2010 Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 € na obed a 0,14 € na réžiu za každý
stravovací deň, celkový príspevok je 0,14 €/deň.
(9) Ak sa dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
materskej školy, nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, neodobralo
stravu a zákonný zástupca dieťaťa ho neodhlásil zo stravy, na základe čoho mu nebude
poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, výšku príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa Mesto Piešťany určuje vo výške 0,30 € na desiatu, 0,72 € na obed, 0,25 €
na olovrant a 0,30 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 1,57 € na uvedený
deň.
(10) Ak dieťa MŠ vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré žije v domácnosti, ktorá je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorej
čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima sa
nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, neodobralo stravu a zákonný
zástupca dieťaťa ho neodhlásil zo stravy, na základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto
Piešťany určuje vo výške 0,30 € na desiatu, 0,72 € na obed, 0,25 € na olovrant a 0,18 € na
réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 1,45 € na uvedený deň.
(11) Ak žiak I. stupňa ZŠ, ktorý žije v domácnosti, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorej čistý mesačný
príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima sa nezúčastnil
vyučovania v základnej škole, neodobral stravu a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy, na
základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom,
výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto Piešťany určuje vo výške 1,09 € na obed
a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 1,27 €/deň.
(12) Ak žiak II. stupňa ZŠ, ktorý žije v domácnosti, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorej čistý mesačný
príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima sa nezúčastnil
vyučovania v základnej škole, neodobral stravu a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy, na
základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom,
výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto Piešťany určuje vo výške 1,16 € na obed
a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 1,34 €/deň.“
§2
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 14/2013 zostávajú v platnosti bez zmien.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 21. 02. 2019 uznesením MsZ č. 11/2019
a nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2019.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.,v.r.
primátor mesta Piešťany

