
MESTO PEZINOK 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019, 
ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa§ 4 
ods. 3 písm. d), písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení sa dňa 27.06.2019 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 
(ďalej len „VZN č. 4/2019"), ktorým sa merií a dopÍňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 
3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach (ďalej len „VZN č. 3/2019"): 

§1
Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto VZN č. 4/2019 je zapracovanie zmien a doplnkov do VZN č. 3/2019. Zmeny 
vyplývajú zo zmien finančných pásiem Ministerstva školstva SR pre stravné v školských 
jedálňach. 

§2
Predmet úpravy VZN č. 4/2019 

1. Znenie § 5 odsek 1 VZN č. 3/2019 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

„Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 
s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR." 

2. Znenie § 5 odsek 3 písm. b) VZN č. 3/2019 sa mení tak, že jeho nové znenie je
nasledovné:

„V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených školou), v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný
uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 2. finančného pásma vrátane celej
výšky dotácie a určenej časti režijných nákladov za každý neohlásený deň."

3. Znenie§ 5 odsek 4 VZN č. 3/2019 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ust. § 4 zákona č.544/2010 
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a zavedenia úhrad časti režijných nákladov sa zmení výška príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka od 01.09.2019 nasledovne: 



Kategória Stravné Úhrada časti Celková výška 
stravníkov /výška 2. finančné Výška dotácie režijných nákladov úhrady 

príspevku na pásmo MŠ SR na jedlo v€ za stravníka za stravníka 
celodennú stravu od 01.09.2019 v€ od 01.09.2019 v € od 01.09.2019 v 

€ 

MŠ ( od 2 - 5 rokov) 1,45 bez dotácie 0,30 1,75 

MŠ (od 2 - 5 rokov) ak
sú deti v hmotnej núdzi, 
alebo ich rodičia majú 1,45 1,20 0,30 0,55 
nízky príjem 
nedosahujúci výšku 
životného minima 
MŠ predškoláci - deti
rok pred plnením 1,45 1,20 0,30 0,55 

povinnej školskej 
dochádzkv 
ZS 1 .stupeň (od 6 - 11 1, 15 1,20 0,30 0,30 

rokov) 
ZŠ 1. stupeň ( od 6 - 11 

rokov) ak sú deti 
v hmotnej núdzi, alebo 
ich rodičia majú nízky 1,15 1,20 0,30 0,30 

príjem nedosahujúci 
výšku životného minima 
ZŠ II .stupeň (od 11 - 15 1,23 1,20 0,30 0,33 

rokov) 
ZŠ II. stupeň ( od 11 -

15 rokov) ak sú deti 
v hmotnej núdzi, alebo 
ich rodičia majú nízky 1,23 1,20 0,30 0,33 

príjem nedosahujúci 
výšku životného minima 
Stravníci (od 15 do 18 1,3 3 + režijné 
rokov); 1,33 bez dotácie režijné náklady náklady v plnej 
dospelí stravníci v olnei wške * yýške * 

Pozn.: *Výšku režijných nákladov určí riaditeľka školy spolu s vedúcou školskej 
jedálne vnútorným predpisom." 

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta Pezinok
(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Toto VZN č. 4/2019 nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Mesta a účinnosť od 01.09.2019.

3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN č. 4/2019 prístupné na
Mestskom úrade v Pezinku . 
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