
N á v r h  
 

NOVELA 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 20/2021  

o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany 

 

Mesto Lipany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                    
v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) 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 vydáva túto novelu všeobecne záväzného nariadenia: 

 
 

Článok 1 
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

 

1. Článok 3 sa mení a po zmene znie nasledovne: 

1.  Školská  jedáleň  a výdajná  školská  jedáleň,  ktorých  zriaďovateľom  je  mesto  Lipany,  
poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných 
noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov pre: 

 a) deti materských škôl, 
 b) žiakov základných škôl, 
 c) zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa. 

2.  Mesto Lipany pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta                        
a pre všetky vekové kategórie stravníkov určuje výšku príspevku na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1. finančným pásmom stanoveným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza najneskôr do 25. dňa 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Výška príspevku je uvedená v prílohe. 

 
 
 

Článok 2 
Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

1.  Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad v  školách a 
školských  zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   mesta   Lipany   bola   prerokovaná                                 
a schválená na XXXIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 30.09.2021. 

 

2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad                                 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany prerokované 
a schválené na XXX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 27.05.2021 
zostávajú  v pôvodnom znení. 

 

3.  Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany nadobúda účinnosť dňa 
15.10.2021. 

 

V Lipanoch 09.09.2021 
 
 Ing. Vladimír Jánošík  
 primátor mesta 



Príloha 
 
 

Výška príspevku zákonného zástupcu 

Stravník Výška príspevku  

dieťa MŠ  1,37 € 

žiak ZŠ - I. stupeň 1,08 € 

žiak ZŠ - II. stupeň 1,16 € 

dieťa MŠ / žiak ZŠ (suchý balíček) 1,14 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podávanie pripomienok 
 

Dňom vyvesenia Návrhu novely Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných                            
úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany začína 
plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo 
ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť                      
nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 
 

Pripomienky možno uplatniť: 
v písomnej forme a zaslať alebo osobne doručiť na MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, 
elektronicky na sekretariat@lipany.sk, 
ústne do zápisnice na sekretariáte MsÚ Lipany, Krivianska 1, Lipany. 
 

Deň vyvesenia návrhu VZN: 09.09.2021 
Deň zvesenia návrhu VZN: 27.09.2021 
Lehota na pripomienky: 20.09.2021 
 

 

Dôvodová správa 

Účinnosťou zákona č.  544/2010 Z.  z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR od 01.08.2021 a účinnosťou zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov od 
1.9.2021 sa „plošná“ dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa, na ktoré mali nárok 
detí posledného ročníka materských škôl od januára 2019 a žiaci základných škôl od 
septembra 2019, ukončila.  

Problematika aktuálnej aplikácie dotácie na stravu je podrobne rozoberaná vo vyššie 
uvedených zákonoch.   

V predmetnom VZN bola problematika dotácie na stravu, aj v súvislosti so zavedením „plošnej“ 
dotácie na stravu, rozoberaná v článku 3 ods. 3 a 4. Cieľom tejto úpravy VZN je upustenie od 
aplikácie problematiky dotácie na stravu zo znenia samotného VZN. Z článku 3 pôvodného 
znenia VZN sa vypúšťajú odseky 3 a 4.   

Súčasťou VZN sa stáva príloha, v ktorej je uvedená výška príspevku zákonného zástupcu pri 
poskytovaní stravy. Pri vyúčtovávaní príspevkov v prípade nároku zákonného zástupcu 
dieťaťa na dotáciu na stravu  sa bude postupovať v súlade s pokynmi školských jedální.  

V školskom roku 2020/2021 bola výška príspevku pri suchom balíčku vo výške 1,16 €. Táto 
výška príspevku korešpondovala s finančným pásmom pre stravníkov II. stupňa základnej 
školy (aj títo žiaci mali záujem o takýto druh obeda).  

V školskom roku 2021/2022 sa pri určovaní výšky príspevku zákonného zástupcu 
pri odoberaní suchého balíčka vychádzalo z výšky finančného pásma pre deti materských škôl 
a to z hodnoty desiaty (0,34 €) a hodnoty obeda (0,80 €). Hodnota suchého balíčka je 1,14 €.  

 

V Lipanoch 09.09.2021 

Ing. Lenka Lukáčová, odborný zamestnanec školského úradu 

mailto:sekretariat@lipany.sk

