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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 MESTA STROPKOV                                         

č. 3/2023  
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 28. 2. 2023   
 

Čl. I 
 

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2023 v súlade s 
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „školský zákon“) a zákon č. 597/2003 Z. z o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). 

 
Čl. II 

 
 Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. 
 

Čl. III 
 

 VZN sa vydáva pre tieto školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Stropkov:  
A) Školy: 

1) Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov, 
2) Elokované pracovisko, Vranovská 1438/10, Stropkov ako súčasť Materskej školy, 

Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov, 
3) Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov, 
4) Elokované pracovisko, Bokšanská 1335/1, Stropkov ako súčasť Materskej školy, 

Matice slovenskej 740/7, Stropkov, 
5) Základná umelecká škola Františka Veselého, Športová 833/4, Stropkov, 
6) Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov,  
7) Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov,  
8) Základná škola, Konštantínova 1751/64, Stropkov. 

 
B) Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: 

1) Školský klub detí  ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov,  
2) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Mlynská 697/7, Stropkov,  
3) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov,  
4) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, 

Stropkov,  
5) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Mlynská 697/7, Stropkov,  
6) Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Konštantínova 1751/64, Stropkov.  

 
C) Školské účelové zariadenia: 

1) Školská jedáleň, Matice slovenskej 740/7, Stropkov ako súčasť Materskej školy, 
Matice slovenskej 740/7, Stropkov, 

2) Školská jedáleň, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov ako súčasť Materskej školy, 
Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov, 



3) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 
s miestom prevádzkovania Bokšanská 1335/1, Stropkov, 

4) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov 
s miestom prevádzkovania Vranovská 1438/10, Stropkov, 

5) Školská jedáleň, Hrnčiarska 795/61, Stropkov ako súčasť Základnej školy, Hrnčiarska 
ul. č. 795/61, Stropkov,  

6) Školská jedáleň, Mlynská 697/7, Stropkov ako súčasť Základnej školy, Mlynská 
697/7, Stropkov,  

7) Školská jedáleň, Konštantínova 1751/64, Stropkov ako súčasť Základnej školy, 
Konštantínova 1751/64, Stropkov. 

 
Čl. IV 

MIESTO A ČAS ZÁPISU NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 
 V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov 
v čase od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, 
Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov. 

 
 V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Mlynská 697/7, Stropkov v čase od 1. 
apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 
začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, Mlynská 697/7, 
Stropkov.  

 
 V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Konštantínova 1751/64, Stropkov 
v čase od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, 
Konštantínova 1751/64, Stropkov.  

 
Čl. V 

MIESTO A TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA 
PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE A VÝŠKA PRÍSPEVKU 

ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

 V zmysle § 59 ods. 4 školského zákona sa určuje miesto  a termín podávania žiadostí 
o prijatie dieťaťa na predprimárneho vzdelávania v Materskej škole, Andreja Hlinku 
1762/27, Stropkov v budove Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov, 
v čase od 1. mája do 31. mája na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský 
rok. 
 

 V zmysle § 59 ods. 4 školského zákona sa určuje miesto a termín podávania žiadostí 
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Matice slovenskej 
740/7, Stropkov v budove Materskej školy, Matice slovenskej 740/7, Stropkov v 
čase od 1. mája do 31. mája na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský 
rok.  



 Za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov a v Materskej 
škole, Matice slovenskej 740/7, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na 
jedno dieťa sumou 12 €.  
 

 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
 

 pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi, 
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
 ktoré predčasne nastúpi na povinné predprimárne vzdelávanie. 

 
 Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za 

dieťa: 
 

 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

 ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
určeného príspevku. 
 

 Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť oznámiť riaditeľke MŠ zmenu nároku na 
zníženie alebo odpustenie príspevku v lehote do 15 dní. 

 
 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný 

mesiac vopred do desiateho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Konkrétny 
spôsob a podmienky úhrady výberu príspevku určí škola vo svojom vnútornom 
predpise. 

 
Čl. VI 

  VÝŠKA PRÍSPEVKU V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 
 

1) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole, Františka 
Veselého, Športová 833/4, Stropkov prispieva zákonný zástupca žiaka (dieťa pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, žiak základnej a strednej školy) a študent štúdia na vysokej 
škole, max. do 25 rokov, ktorý nemá vlastný príjem (na základe potvrdenia o štúdiu na 
vysokej škole a čestného vyhlásenia, že nie je zárobkovo činná osoba) a dospelá osoba  nad 
25 rokov mesačne sumou: 

 
A)Žiaci od 5 rokov veku do 25 rokov veku zaradení do prípravného štúdia v: 

  HO (hudobnom odbore)      6,30 € 
LDO (literárno–dramatickom odbore)              4,80 € 

   VO (výtvarnom odbore)                                   4,80 € 
 TO (tanečnom odbore)                                     4,80 €  

 
 
 



 B) Žiaci od 5 rokov veku do 25 rokov veku prijatí na štúdium I. a II. stupňa v: 
  HO (hudobnom odbore – individuálne vyučovanie)   6,30 € 
  LDO (literárno–dramatickom odbore - skupinové vyučovanie)  4,80 €  

 VO (výtvarnom odbore – skupinové vyučovanie)                4,80 €  
    TO (tanečnom odbore – skupinové vyučovanie)                   4,80 €  
 

C) Dospelá osoba nad 25 rokov v: 
     HO (hudobnom odbore – individuálne vyučovanie)                30 €  
  LLDO (literárno–dramatickom odbore - skupinové vyučovanie)    28 €    

      VO (výtvarnom odbore - skupinové vyučovanie)                  28 €    
  TO (tanečnom odbore – skupinové  vyučovanie)                     28 €    
 

2) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, študenta alebo dospelá osoba je povinná príspevok 
v základnej umeleckej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do desiateho dňa 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za niekoľko mesiacov naraz dopredu. 
Konkrétny spôsob výberu a podmienky úhrady príspevku určí škola vo svojom 
vnútornom predpise. 

 
3) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, študenta alebo dospelá osoba má povinnosť uhradiť 

príspevok, ak sa aspoň 1x v mesiaci zúčastní vyučovania. 
 
4) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba má povinnosť oznámiť 

riaditeľovi ZUŠ zmenu nároku na zníženie alebo odpustenie základného príspevku 
v lehote do 15 dní od ich vzniku. 

 
Čl. VII 

VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKOM KLUBE  DETÍ 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí ako súčasti Základnej 
školy, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov, Školského klubu detí pri ZŠ, Mlynská 697/7, 
Stropkov a Školského klubu detí ako súčasti Základnej školy, Konštantínova 1751/64, 
Stropkov prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6 €.    

 
2) Zákonný zástupca žiaka je povinný príspevok v školskom klube detí uhradiť za bežný 

mesiac najneskôr do desiateho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za 
niekoľko mesiacov naraz dopredu. Konkrétny spôsob výberu a podmienky úhrady 
príspevku  určí škola vo svojom vnútornom predpise. 
 

3) Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť uhradiť príspevok, ak sa aspoň 1x v mesiaci 
zúčastní výchovno–vzdelávacieho procesu v ŠKD. 

 
4) Zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť riaditeľovi ZŠ zmenu nároku na 

zníženie alebo odpustenie základného príspevku  v lehote do 15 dní od ich vzniku. 
 

Čl. VIII 
VÝŠKA PRÍSPEVKU V CENTRE VOĽNÉHO ČASU AKO SÚČASTI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času ako súčasti základnej 
školy prispievajú osoby s trvalým pobytom na území mesta Stropkov takto:  



 
 a) zákonný zástupca žiaka vo veku 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov základným 

príspevkom vo výške 2 €  mesačne, 
 b) osoba od 15 rokov do dovŕšenia 25 rokov bez vlastného príjmu príspevkom 

pozostávajúcim zo základného príspevku vo výške 2 € a sumy vo výške 50 % dotácie na 
žiaka určenej vo  VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov  na príslušný 
kalendárny rok, ak sa preukáže potvrdením o návšteve školy.    
c) osoba od 15 rokov do dovŕšenia 30 rokov veku príspevkom pozostávajúcim zo 
základného príspevku vo výške 2 € mesačne a sumy vo výške dotácie na žiaka určenej vo  
VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a 
školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov  na príslušný kalendárny rok. 

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri 

základnej škole prispieva zákonný zástupca žiaka do skončenia povinnej školskej 
dochádzky žiaka s trvalým pobytom v inej obci základným príspevkom vo výške 2 € 
mesačne, ak obec, kde má žiak trvalý pobyt uzavrie s mestom zmluvu o vzájomnej 
spolupráci a prispeje na žiaka CVČ sumou vo výške dotácie na žiaka určenej vo  VZN 
mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Stropkov na príslušný kalendárny rok. 

 
3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri 

základnej škole prispieva zákonný zástupca žiaka do skončenia povinnej školskej 
dochádzky žiaka s trvalým pobytom v inej obci príspevkom pozostávajúcim zo 
základného príspevku vo výške 2 € mesačne a sumy vo výške určenej vo VZN mesta o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Stropkov, ak obec, kde má žiak trvalý pobyt 
neuzavrie s mestom zmluvu o vzájomnej spolupráci a neprispeje mestu sumou podľa 
VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a 
školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov   na príslušný kalendárny rok. 

 
4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri základnej 

škole prispieva osoba od 15 rokov do dovŕšenia 30 rokov veku príspevkom 
pozostávajúcim zo základného príspevku vo výške 2 € mesačne a sumy určenej vo VZN 
mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Stropkov   

 
5) Zákonný zástupca žiaka je povinný príspevok v centre voľného času uhradiť za bežný 

mesiac najneskôr do desiateho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca alebo za 
niekoľko mesiacov naraz dopredu. Konkrétny spôsob a podmienky úhrady príspevku  
určí škola vo svojom vnútornom predpise. 
 

6) Zákonný zástupca žiaka má povinnosť uhradiť príspevok, ak sa žiak aspoň 1x 
v mesiaci zúčastní záujmovej činnosti v CVČ. 

 
7) Ak žiak odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz, základný mesačný príspevok 2 € neuhrádza. 

8) Zákonný zástupca žiaka má povinnosť oznámiť riaditeľovi školy zmenu nároku na 
zníženie alebo odpustenie základného príspevku  v lehote do 15 dní od ich vzniku. 

 



 
Čl. IX 

VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
 

1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov, v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo, určenými MŠVVaŠ SR. 

 
2) Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom 

zariadení školského stravovania, okrem zariadení školského stravovania pri spojených 
materských a základných školách, kde môže byť finančné pásmo pre stravníkov detí 
materských škôl o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov základnej školy, ale musí 
byť s oddeleným vedením dokumentácie – stravného listu.  

 
3) Na základe podmienok pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom 
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo ZŠ a odobralo stravu.  

 
4) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka sa od 1. 1. 

2023 poskytuje na zabezpečenie obeda alebo iného jedla pre:  
a)  každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ, ZŠ a v MŠ, ZŠ je najmenej 50% detí 
z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
b)  dieťa, ktoré navštevuje MŠ, ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem nedosahuje výšku životného minima, 

c)  dieťa v poslednom ročníku MŠ, alebo žiak ZŠ (1. a 2. stupeň) a žije v domácnosti, 
v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatní na toto dieťa nárok na sumu daňového 
zvýhodnenia - daňový bonus. 

5) K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť: 
a) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
b) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy 
životného minima, alebo 
c) čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na 
vyživované dieťa.  
 

6) Za vyučovanie v materskej a základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, 
ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v materskej a  základnej 
škole. 
 

7) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi 
dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín sumou 0,80 € na 
dieťa/deň podľa 3. finančného pásma A. Zákonný zástupca žiaka I. stupňa ZŠ má 
povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou 2. finančného pásma A za 
náklady na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,20 € žiak/deň. Zákonný zástupca 
žiaka II. stupňa ZŠ má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného 
pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,40 € žiak/deň. Vyúčtovanie 
uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok a škola si to ošetrí vo vnútornom 
predpise školy.  



 
8) Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa 

potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania 
nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na 
jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom 
mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ, ZŠ a ZŠ s MŠ. Spôsob 
odovzdania dochádzky dieťaťa alebo žiaka si škola ošetrí vo vnútornom predpise 
školy.  

 
9) Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z 
dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude 
dieťa/žiak automaticky zo stravy odhlásený. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť 
nevzniká. Odhlásenie dieťaťa alebo žiaka zo stravy si škola ošetrí vo vnútornom 
predpise.  

 
10) V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť 

poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom sa 
dieťa nezúčastní vzdelávacieho procesu v škole, ale zostane aj naďalej prihlásené na 
stravu. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný túto sumu uhradiť ŠJ MŠ alebo ŠJ 
ZŠ. Spôsob úhrady si škola ošetrí vo vnútornom predpise školy.  

 
11) V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka, na výchovno-vzdelávacej činnosti z 

dôvodu ochorenia, ak nebolo odhlásené, môže zákonný zástupca odobrať jedlo. Platbu 
za odobraté jedlo je zákonný zástupca povinný uhradiť na účet príslušnej ŠJ.  

 
12) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠJ MŠ alebo ŠJ ZŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov v bežnom režime je príspevok určený 
jednotne na jedno jedlo takto:  
 

Tab. č. 1  
Veková skupina stravníkov 

ŠJ MŠ 
ŠJ MŠ 

3. finančné pásmo 
 

Desiata  obed  olovrant 

Nákup  
potravín  

Dotácia na 
podporu k  
stravovacím 
návykom  

Úhrada 
zákonného 
zástupcu/ 
dospelého 
stravníka  

                                                  v € v € v € v € v €/deň v €/deň 
Stravník MŠ (2-5 rokov)  0,50 1,20 0,40 2,10  2,10 
Stravník MŠ (2-5 rokov) - 
hmotná núdza, životné 
minimum  

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

Stravník MŠ –navštevujúci 
posledný ročník MŠ  
hmotná núdza, životné 
minimum 

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

Stravník MŠ –navštevujúci 
posledný ročník MŠ  
 

0,50 1,20 0,40 2,10  2,10 

 



Tab. č. 2  
 

Veková skupina stravníkov 
ŠJ ZŠ 

 
ŠJ ZŠ 

2. finančné pásmo 
 

desiata      obed      olovrant 

 
Nákup 

potravín 

 
Dotácia na 
podporu k 

stravovacím 
návykom 

 
Úhrada 

zákonného 
zástupcu/ 
dospelého 
stravníka 

                                                       v €   v € v €/deň v €/deň 
Stravník – žiak I. stupňa ZŠ    1,50   1,50  1,50 
Stravník – žiak I. stupňa 
ZŠ - hmotná núdza, životné 
minimum 

 1,50  1,50 1,30 0,20 

Stravník – žiak II. stupňa ZŠ    1,70  1,70  1,70 
Stravník – žiak II. stupňa 
ZŠ - hmotná núdza, životné 
minimum 

 1,70  1,70 1,30 0,40 

Študent gymnázia   1,90   1,90 - 1,90 

Dospelý stravník, cudzí 
stravník 

 2,20  2,20 - 2,20 + réžia 

 
13) Výroba jedál pre dospelých stravníkov v ŠJ ako súčasti MŠ a v ŠJ ako súčasti ZŠ 

(zamestnanci MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, SŠ) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 
stravníkov - stredná škola 15 – 19 ročných podľa Finančného pásma B s akceptovaním 
úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov 
školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v 
normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. Hodnota hlavného 
jedla sa stanovuje v €/deň. Cudzí stravník, dospelý stravník, ktorý je zamestnancom, 
uhrádza za 1 hlavné jedlo príspevok, ktorý sa skladá z nákladov na nákup potravín 
sumou 2,20 €/deň a režijných nákladov.  

 
14) Výšku režijných nákladov ŠJ určuje každoročne štatutárny zástupca školy na základe 

skutočných výrobných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Nová výška réžie 
platí od 1. februára bežného roka.  

 
15) Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba, ktorá nemá  nárok na dotáciu je 

povinná príspevok na stravu za bežný mesiac uhradiť najneskôr do desiateho dňa 
predchádzajúceho kalendárneho  mesiaca. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, ktorý má 
nárok na dotáciu má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného 
pásma najneskôr do desiateho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 
Konkrétny spôsob výberu a podmienky úhrady príspevku určí škola vo svojom 
vnútornom predpise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. X 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stropkove 

konaného dňa 28. 2. 2023. 
 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  16. 3. 2023. 
 
3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2021 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky a o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov a jeho dodatok VZN č. 9/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       JUDr. Ondrej Brendza  
                                                                                  primátor mesta 
 


