
M e s t o   P e z i n o k 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských zariadeniach, v znení VZN č. 8/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  sa dňa 26.04.2018 uznieslo na tomto 

 všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Obsahom tohto VZN je zmena určeného Finančného pásma nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a 
žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. 

 
 

Čl. II 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, v znení VZN č.8/2012 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Mení sa § 6 a jeho nové znenie je nasledujúce: 

 
§ 6 

Školská jedáleň 
 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami 
určenými Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj 
jedál a nápojov. 

(2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je vo výške  sumy 5. finančného 
pásma nákladov na nákup potravín stanoveného MŠVVaŠ. 

 
(3) Príspevok na nákup potravín  pre žiaka základnej školy je vo výške sumy 5. finančného 

pásma nákladov na nákup potravín stanoveného MŠVVaŠ.  
 
(4) Príspevok na nákup potravín pre dieťa a žiaka v základnej škole s materskou školou je vo 

výške sumy 5. finančného pásma nákladov na nákup potravín stanoveného MŠVVaŠ.  
 
(5) Príspevok na nákup potravín pre ostatných stravníkov v školskej jedálni je vo výške sumy 

5. finančného pásma nákladov na nákup potravín stanoveného MŠVVaŠ. Ostatní stravníci 
uhrádzajú okrem príspevku aj režijné náklady na prípravu a výdaj jedla vo výške, ktoré 
určia riaditeľ školy a vedúca zariadenia školského stravovania vnútorným predpisom. 

 
 



 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote 

uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov. 

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.06.2018. 
 
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom 

úrade v Pezinku. 
 
 
 
 
 

Mgr. Oliver Solga 
     primátor Mesta Pezinok 

 
 


