
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Všeobecne záväzného nariadenia  

Mesta Spišská Belá 

číslo 1/2023 

 zo dňa 9. marca 2023 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Spišská Belá č. 2/2022 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá 

  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 

2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 

4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2022 v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 

5/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišská Belá (ďalej len nariadenie) takto:   

 

1. Doterajší text v § 6 odsek 1 až 3 nariadenia sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 

(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni/výdajnej školskej jedálni 

uhrádza zákonný zástupca stravníka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných 

pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR nasledovne: 

 

a) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov – desiata 0,50 eur, obed 1,20 eur, olovrant 0,40 eur – 

            spolu 2,10 eur, 

b) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov – hmotná núdza/príjem nedosahuje životné minimum 

        celodenné stravovanie 0,70 eur poplatok za potraviny, 

c) stravníci MŠ – predškoláci – celodenné stravovanie, 0,70 eur poplatok za potraviny, 

d) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – obed 1,70 eur, bez poplatku za potraviny; 

e) stravníci ZŠ od 11 – 15 rokov – obed 1,90 eur, bez poplatku za potraviny; 

f) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – suchý obed 1,70 eur, bez poplatku za potraviny; 

g) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – suchý obed 1,90 eur, bez poplatku za potraviny; 

h) dospelí stravníci – obed 2,40 eur. 

 (2) Pre dospelých stravníkov, ktorí sa stravujú v zariadeniach školského stravovania, 

uvedených v odseku 1, sa k sume príspevku, uvedenej v odseku 1, pripočítava suma 2,10 

eura, ktorá zohľadňuje výšku skutočných režijných nákladov na prípravu obeda bez 

vytvorenia zisku. 



(3) Príspevok na čiastočnú úradu režijných nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný 

zástupca stravníka (pozri príloha č. 1): 

a) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov celodenné stravovanie 8 eur za mesiac, 

b) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov celodenné stravovanie hmotná núdza/príjem nedosahuje 

      životné minimum 8 eur za mesiac, 

c) stravníci MŠ – predškoláci celodenné stravovanie 8 eur za mesiac, 

d) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – obed 8 eur za mesiac, 

e) stravníci ZŠ od 11 – 15 rokov – obed 8 eur za mesiac, 

f) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – suchý obed – 3 eurá za mesiac, 

g) stravníci ZŠ od 11 – 15 rokov – suchý obed – 3 eurá za mesiac. 

 

2. Doterajší text v § 6 odsek 5 nariadenia sa prvá veta nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

(5) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje za každý deň, 

v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na vyučovaní a odobralo 

stravu. 

 

3. Ostatné časti nariadenia zostávajú bez zmien.   

 

4. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 

9.3.2023 uznesením č. .../2023. 

 

5. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom 

v Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2023.  

 

 

 

                                                                            ................................................... 

                                                                                            Ing. Mgr. Peter Zibura 

                                                                                            primátor mesta 
 

Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

dňa: 21.2.2023                             pečiatka                                               podpis: ............................................  

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa: 10.3.2023                              pečiatka                                                podpis: ................. ......................... 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta: 

 

 

 

dňa: 25.3.2023                          pečiatka                                               podpis: .................................................  



Dôvodová správa 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Spišská Belá 

č. 1/2023 zo dňa 9. 3. 2023 

 

Z dôvodu zmeny a doplnenia zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje zákon č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR § 4 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, mesto predkladá tento návrh VZN č. 1/2023. Návrh 

obsahuje sumy schválenej výšky dotácie dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej 

školy a základnej školy na prvom a druhom stupni. 

 

1. Mesto týmto nariadením navrhuje od 1. mája 2023 upraviť výška príspevku, ktorú je 

povinný uhrádzať rodič alebo zákonný zástupca: 

- na stravníka v stravovacích zariadeniach zriadených Mestom Spišská Belá. 

2. Z kapacitných dôvodov množstva pripravovaných varených jedál v školských jedálňach sa 

mesto Spišská Belá na školský rok 2022/2023 dočasne rozhodlo poskytovať suchý obed 

záujemcom o stravu v základných školách. 

 

Spišská Belá 17. 2. 2023 

Spracovala: Ing. Veronika Kováčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Spišská Belá 

         PhDr. Edita Svocáková, odborný zamestnanec školského úradu  

Predkladá: Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta 

 

Prehľad o stravnom a režijných nákladoch podľa stravníkov                           Príloha č. 1 

Kategória 

stravníkov 

Stravné – 

podľa 

finančného 

pásma  

v eur 

Výška dotácie 

na jedno jedlo 

v eur 

Režijné 

náklady na 

mesiac  

v eur 

Výška úhrady za 

stravníka za jedno 

jedlo + réžia /mes.  

v eur  

MŠ 2 – 5 rokov 2,10 bez dotácie 8 eur 2,10 eur stravné + 8 

eur réžia/mesiac 

MŠ 2 – 5 rokov, 

z dôvodu hmotnej 

núdze /príjem 

nedosahuje život. 

minimum 

2,10 1,40 8 eur 0,70 eur stravné + 8 

eur réžia/mesiac 

MŠ predškoláci – 

deti rok pred 

plnením povinnej 

šk. dochádzky 

2,10 1,40 8 eur 0,70 eur stravné + 8 

eur réžia/mesiac 

ZŠ 6 – 11 rokov 1,70 2,10 8 eur 8 eur/mesiac 

ZŠ 11 – 15 rokov 1,90 2,30 8 eur 8 eur/mesiac 

ZŠ – suchý obed 

6 - 11 rokov 

1,70 2,10 3 eurá 3 eurá/mesiac 

ZŠ – suchý obed 

11 - 15 rokov 

1,90 2,30 3 eurá 3 eurá/mesiac 

Dospelí stravníci 2,40 sociálny fond  

(zamestnanci) 

2,10 eur/jedlo 4,50 eur/jedlo 

 


