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Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 1 1 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia § 
28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), berúc do úvahy ustanovenie § 4 
zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky sa dňa 24.08.2021 uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN") 

§ 1 
ťIvodné ustanovenia 

Účelom tohto VZN č. 9/2021 je zapracovanie zmien a dopinkov zákona č.544/2010 Z. z. 
o dotáciách v znení neskorších predpisov účinného od 1.8.2021 do VZN č. 12/2020 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

§ 2 
Predmet úpravy 

1. Mení sa ustanovenie § 6 odsek 4 VZN č. 12/2020, ktorý znie nasledovne: 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťat'a a dospelého stravníka: 

Kategória stravníkov/výška 
príspevku na celodennú 

stravu 

Stravné 
2. finančné 

pásmo MŠ SR 
v € 

Výška dotácie 
na jedlo v € 

Celková výška úhrady 
za stravníka v € bez réžie 

MŠ od 2 do 6 rokov 
1,45 bez dotácie 1,45* 

MŠ 
o 
od 2 do 6 rokov ak ide 
diet'a, na ktoré sa 

poskytuje dotácia 
podl'a osobitného 

predpisu 1  

1,45 1,30 0,15*  

ZŠ od 6 do 11 rokov 1,15 bez dotácie 1,15* 

I  § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 



ZŠ od 6 do 11 rokov ak 
ide o diet'a, na ktoré sa 

poskytuje dotácia 
podra osobitného 

predpisu I  

1,15 1,30 0,00* 

ZŠ od 11 do 15 rokov 1,23 bez dotácie 1,23* 

ZŠ od 11 do 15 rokov ak 
ide o diet'a, na ktoré sa 

poskytuje dotácia 
podľa osobitného 

predpisu I  

1,23 1,30 0,00* 

Stravníci od 15 do 18 rokov; 1,33 + režijné 
dospelí stravníci 1,33 bez dotácie náklady v pinej výške ** 

Pozn.: 
* Výška režijných nákladov pre deti / žiakov je 7 e mesačne 
**Výšku režijných nákladov určí riaditel'ka školy spolu s vedúcou školskej jedálne 
vnútorným predpisom. 

§ 3  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
Mesta Pezinok. 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 
Mestskom úrade v Pezinku. 

Vyvesené dňa: 	2 7 -08- 2021 

Pečiatka a podpis: Ing. arch. Igor Hianik 
primátor mesta Pezinok 
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