
 

 

 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Vo Svätom Jure, 14.3.2023             číslo materiálu     

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Dňa 22.3.2023 

 

4. bod rokovania Všeobecne záväzné nariadenia 

Názov materiálu VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených mestom Svätý Jur 

Materiál obsahuje 

 

➢ Správu 

➢ Návrh VZN o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur s vyznačenými 

zmenami 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. 4 / 2023  o výške 

príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur 

 
Celkový počet 

poslancov MsZ 
Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval 

PROTI 

Zdržal sa Nehlasoval 

11      

 

Stanoviská komisií:  
 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov: 

Komisia odporúča schváliť VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

s pripomienkami p. poslankyne DvorŠčíkovej.     (8:0:0) 

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok: 

Komisia odporúča schváliť VZN        (9:0:0)         

                                                              

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku 

Komisia berie na vedomie   

           (6:0:0) 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie: 

Komisia odporúča schváliť VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

podľa predloženého návrhu 

                                                                                                                      (7:0:0) 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie  

Komisia berie na vedomie  

 

                                                                                   

Stanovisko Mestskej rady:  

MsR odporúča schváliť VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených mestom Svätý Jur        (3:0:0) 

                 

4. 3. 



 

 

Správa spracovateľa: 

Predkladateľ predkladá na schválenie znenie návrhu VZN č. 4 /2023 o výške príspevkov v 

školách a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur podľa novelizácie zákona 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

V §5 upravujeme výšku stravného – poplatku za potraviny podľa dotácie v súlade 

s finančnými pásmami určenými MŠVVaŠ SR z 3.pásma na 5.pásmo. Réžia ostáva 

nezmenená t.j. 10,- €. 

 

Z dôvodu opätovného zavedenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

od 1.5.2023 dopĺňame nový § 6  nakoľko mesto je príjemcom dotácie v súlade so zákonom č. 

544/2010 o dotáciách. Definujeme kto má nárok na dotáciu podľa zákona. Novinkou je, že 

rodič musí cez zariadenie stravovania požiadať žiadateľa o dotáciu, čiže mesto, aby za jeho 

dieťa požiadalo o dotáciu. Z toho dôvodu sa vytvoril aj formulár – Žiadosť o fin. dotáciu na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

Definujeme postup ako má rodič požiadať o príspevok a čo k tomu treba dokladovať 

z dôvodu, že dieťa nemôže odoberať stravu (diétne stravovanie) a má nárok na finančný 

príspevok na stravu ale len za dni, kedy bolo na vyučovaní.  

 

V §7 sme určili mesačné sumy na platenie preddavkov. Škôlkari nie predškoláci budú platiť 

sumu ako doteraz. Škôlkari predškoláci pri požiadaní o dotáciu budú doplácať 25,-€. 

Z dôvodu častej chorobností detí v MŠ a tým vzniknutých veľkých preplatkov za stravu sme 

sa s vedúcou jedálne dohodli, že nebudeme preddavky deťom v MŠ zvyšovať.  

Žiaci I. a II. stupňa ZŠ pri požiadaní o dotáciu budú doplácať réžiu t.j. 10,- €. 

V §7 /5/ riešime platenie za obdobie máj – jún 2023 odkedy začne platiť dotácia na stravu. 

Následne v §7 /6/ určujeme  platenie príspevku pri požiadaní o dotáciu na stravovanie pre 

žiakov ZŠ od šk.roka 2023/2024. Rodičia za deti, na ktoré mesto dostáva dotáciu na stravu 

budú platiť len dve platby vždy na 5 mesiacov a následne v mesiaci júl bude vyúčtovanie za 

skutočne objednanú stravu. 

 

Na základe pripomienok pani poslankyne Ing. Dvorščíkovej doručené na finančnej komisii 

sme doplnili výšku preddavkov pre predškolákov MŠ a žiakov ZŠ v prípade, že nepožiadajú 

o dotáciu na stravu. Nezapracovali sme návrh  §5 /7/  zvýšiť výšku stravného pre cudzích 

(dospelých stravníkov) zo 4,40 € na 5,00 € resp. 5,20 €. 

 

 

Vyjadrenie predkladateľa  

 

Odporúčame schváliť nové Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených mestom Svätý Jur. 

Predkladateľ neodporúča navyšovať výšku stravného pre cudzích (dospelých stravníkov). 

 

 

 

predkladá: Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

spracoval: Mgr. Simona Paličová, ekonomické oddelenie 


