
MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA 
 

 

UZNESENIE 

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote 
          číslo: 112/2021 – MsZ zo dňa: 17. augusta 2021 

 
K bodu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 163/2021,  
                ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská  
                Sobota č. 158/2020 o určení výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov  
                v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
                Rimavská Sobota 
         

                          Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote 
 
 

sa uznieslo na 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Rimavská Sobota č. 163/2021, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 158/2020 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Rimavská Sobota, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2021 

 

 
 
 
 

                                                         JUDr. Jozef Šimko 
                                                            primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum podpisu uznesenia: 17.08.2021  

 
 
 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Rimavská Sobota  
č. 163/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská 
Sobota č. 158/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zverejnený na pripomienkovanie 

v zmysle   § 6 ods.3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 29.07.2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 29.07.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 29.07.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 09.08.2021 

Pripomienky zasielať 

 - písomne na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01  
Rimavská Sobota   

- elektronicky na adresu: karina.kochanova@rimavskasobota.sk 

- ústne do zápisnice na Mestskom úrade - u spracovateľa  návrhu VZN  - Ing. 
Karina Kochanová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry 

 - telefónne číslo: 047/56 046 176 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13.08.2021 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie  

Na rokovaní MsZ dňa, uznesením číslo : 17.08.2021, uzn. č. 112/2021-MsZ 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 17.08.2021 

VZN zverejnené na webovom sídle mesta dňa: 17.08.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2021 

VZN zvesené z úradnej tabule mesta dňa: 02.09.2021 

 

 
 

 



Mesto Rimavská Sobota na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §116 ods. 6, § 140 ods. 10 
a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Rimavská Sobota 
č. 163/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská 
Sobota č. 158/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota 
 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 158/2020 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V článku 6 ods. 5 znie:  
5. Výška príspevku je nasledovná: 
 

Bežné stravovanie Desiata 
 

Obed Olovrant Spolu 

Materská škola 
Stravníci od 2 do 6 rokov 

0,36 0,85 0,24 1,45 

Základná škola 
Stravníci od 6 do 11 
rokov 

- 1,15 - 1,15 

Základná škola 
Stravníci od 11 do 15 
rokov 

- 1,23 - 1,23 

Stredná škola 
Stravníci od 15 do 19 
rokov 

- 1,33 - 1,33 

Dospelí stravníci 
Stravníci od 15 do 19 
rokov 

- 1,33 - 1,33 

 
Diétne stravovanie Desiata 

 
Obed Olovrant Spolu 

Materská škola 
Stravníci od 2 do 6 rokov 

0,44 1,02 0,29 1,75 

Základná škola 
Stravníci od 6 do 11 
rokov 

- 1,38 - 1,38 

Základná škola 
Stravníci od 11 do 15 
rokov 

- 1,48 - 1,48 

Stredná škola 
Stravníci od 15 do 19 
rokov 

- 1,60 - 1,60 

Dospelí stravníci 
Stravníci od 15 do 19 
rokov 

- 1,60 - 1,60 



2. V článku 6 ods. 8 znie: 
 
8. Príspevok podľa odseku 5 tohto článku sa znižuje o sumu dotácie na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 €. Určenie okruhu oprávnených 
osôb na získanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa 
stanovuje podľa osobitného predpisu1 za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnilo 
výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole / základnej škole a odobralo obed 
a iné jedlo.  
 

Čl. 2 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 163/2021 bolo 
schválené s prílohou č.1 Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote dňa 
17.8.2021 uznesením č. 112/2021-MsZ. 
 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 163/2021 nadobúda 
účinnosť 01.09.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  JUDr. Jozef Šimko 
                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov 



 
        Príloha č. 1 

 
ZÁPISNÝ LÍSTOK 
stravníka ŠJ pri ZŠ 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania (ďalej 
len ŠJ): 
Školská jedáleň pri  ZŠ.........................MŠ, Ul.............................................                           

v..................................................................od dňa................. 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka/dieťa: ................................................................................. 
Trieda:......................................................................................................................................... 
Bydlisko........................:............................................................................................................. 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 
Číslo telefónu:............................................................................................................................. 
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 
Číslo telefónu:............................................................................................................................. 
 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 
 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa 
v mesiaci, formou: 
* trvalý príkaz        * internetbanking               * vklad na účet          * poštová poukážka  
* nevhodné preškrtnúť 

 
Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať 
do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu 
poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.  
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa 
po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok za stravovanie bude odpočítaný 
stravníkovi pri platbe        v nasledujúcom mesiaci. 
 
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude 
vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského 
roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ- MŠ : 
 
Jednorazový príspevok na stravovanie / záloha/ vo výške 20,- € sa uhrádza vopred 
pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 
25. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na 
priznanie dotácie 1,30 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. 
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému 
zástupcovi dieťaťa, žiaka v plnej výške. Pokiaľ sa počas šk. roka zníži  čiastka zo zálohovej platby 
napr:  o 2,-€, bude v ďalšom mesiaci znova pripočítaná, nakoľko zálohová platba musí byť v každom 
mesiaci rovnaká t.j. 20,- €. Výška príspevku na stravu sa znižuje  o dotáciu – 1,30 € na deň a obed.  
Výška režijných nákladov / RN/ je 3,-€ na mesiac paušálne pre deti , žiakov a pre SŠ. Pre dospelých 
 a cudzích stravníkov je výška RN 1,50 € na deň – VZN mesta Rimavská Sobota č: 
................................ 
 



Stravovanie detí, žiakov, s intoleranciami a alergiami na niektoré zložky stravy / potravín/ školská jedáleň 
nezabezpečuje.  
Dotáciu na diétnu stravu vyplatí škola na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a 
potvrdenia od odborného lekára, / špecialistu/, že dieťa vyžaduje osobitný spôsob stravovania.  
Pri požiadavkách o diétne stravovanie obdrží zákonný zástupca zápisný lístok určený pre diétne stravovanie. 
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13,45 hod. 
v predchádzajúci pracovný deň. 
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. 
Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný 
stravovací deň.  
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 
hod, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých 
kategóriách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese 
v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ.  
 
Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

- on-line na web-stránke školy: ................................   
- telefonicky na tel. č.:  +421 .................................... 
- osobne v ŠJ pri ZŠ .................................................. 
 
Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za 
poplatok znížený o sumu 1,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba 
v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ a odobralo stravu. Na 
základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti 
svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na 
stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.  
Zápisný lístok je súčasťou VZN mesta Rimavská Sobota , č.  ............................................  
 
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane  informačného systému–ŠJ pri ZŠ 
............. so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, 
a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko 
stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  
žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 
 
 
 
 
V................................ dňa............... 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 
 


