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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v predloženom znení 
s účinnosťou od 1. septembra 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2.       Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
     Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 

MZ MČ Bratislava-Rača  
 

 schváliť 
 

 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
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3. Dôvodová správa 
 

Zákon NR SR  č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje v § 28, § 114, § 140  
a § 141 rozhodovanie zriaďovateľa o určení výšky čiastočných úhrad nákladov, (ďalej len 
„príspevok“), ktorý sú povinní  uhrádzať zákonní zástupcovia detí a žiakov v materských 
školách, v školských kluboch detí a v zariadení školského stravovania (školská jedáleň 
a výdajná školská jedáleň). 
Mestská časť Bratislava-Rača v zmysle školského zákona  určila všeobecne záväzným 
nariadením č. 3/2012 zo dňa 20.09.2012 výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (ďalej len „pôvodné VZN“). Neskôr,  
na základe potrieb škôl, ktoré priniesla aktuálna situácia, boli odsúhlasené úpravy, zakotvené 
vo  VZN  č. 1/2014  zo dňa 24.06.2014  (zmena finančného pásma podľa vekových kategórií 
stravníkov v školskom stravovaní a následná úprava príspevku zákonného zástupcu  
na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni) a vo VZN č.1/2015 zo dňa 12.05.2015 (úpravy 
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí), ktorými 
sa menilo pôvodné VZN. Orientácia pre občana v troch samostatných VZN,  
je obtiažna,  neprehľadná a preto predkladáme na rokovanie komisie školskej, kultúrnej, 
športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva  návrh vytvorenia nového VZN, ktoré 
obsahuje všetky aktuálne informácie k uvedenej problematike.  
Súčasne pri vytvorení nového VZN je potrebné aktuálne upraviť úhradu príspevkov  zákonných 
zástupcov na  prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni.  
V súčasnej dobe zápasia hlavne základné, ale v menšej miere aj  materské školy s nedostatkom 
kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovných síl do školských jedální,  
pre ktoré fyzicky náročná práca nie je dostatočne motivovaná výškou ich zárobku. Základné 
platy podľa tarifných tabuliek uvedených zamestnancov nedosahujú ani výšku minimálnej 
mzdy, do minimálnej mzdy sa dorovnávajú osobným ohodnotením. 
Najmarkantnejší problém so zamestnancami školskej jedálne je v ZŠ s MŠ Jána Amosa 
Komenského, Hubeného 25. Na počet 646 potencionálnych stravníkov je v prílohe č. 2  
k vyhláške MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania (ďalej iba „vyhláška“)  
na uvedený počet stravníkov odporúčaný počet zamestnancov:  
1 vedúci,  
1 technicko-hospodársky zamestnanec,  
1 hlavný kuchár,  
1 kuchár,  
3 zaučení kuchári,  
3 prevádzkoví zamestnanci(pomocné sily),  
1,25 kuchár pre doplnkové stravovanie (celospoločenské programy).  
Súčasný stav zamestnancov vyššie zvedenej ZŠ s MŠ, ktorý trvá už ... mesiacov je :   
1 vedúci 
1 hlavný kuchár 
5 pomocné sily 
1 pomocná sila pre MŠ 
0,5 tech. zamestnanec - upratovanie jedálne 
0,5 technický zamestnanec - dohľad počas výdaja, jednoduchá administratíva 
Podľa odporúčania vo vyhláške chýba v ŠJ pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25  
ešte  2,25 zamestnancov. 
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Na zvrátenie tejto veľmi nepriaznivej situácie škola v spolupráci so  školským úradom podnikli 
viacero krokov:  

1. Boli zverejnené inzeráty na webových stránkach školy, stránke www.edujobs.sk 
v mesiacoch máj 2016, júl 2016, november 2016 (2x), apríl 2017 pre základné  
aj materské školy ale aj na www.raca.sk + inzeráty vyvesené v obchodných centrách, 
na poštách, zdravotných strediskách a v iných inštitúciách v Rači, v Novom Meste  
a  Starom Meste. 

2. Združenie rodičov pri ZŠ vypracovalo žiadosť zriaďovateľovi o navýšenie finančných 
prostriedkov pre kuchárky → iniciovalo hľadanie riešení a ako jedno z možných riešení, 
navrhlo zvýšenie réžie v ZŠS, vďaka ktorému by sa zvýšili mzdy zamestnancov v ZŠS 

3. Škola iniciovala rokovania so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania,  
ako napr. Hotelová akadémia na Račianskej 107 v Bratislave, SOŠ Hotelových služieb 
a obchodu, Na Pántoch 7700, Bratislava, Strednou odbornou školou na Ivánskej ceste. 

4. Vedenie školy komunikovalo problematiku požiadavky spolupráce v rámci duálneho 
vzdelávania s pracovníkmi MŠVVaŠ SR. 

5. V spolupráci so zriaďovateľom bol uskutočnené viaceré kroky: 
– bol oslovený Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Mgr. Jana Lukáčová) s ponukou 

voľných pracovných miest v školskej jedálni pre chovancov detských domovov 
(vyučených kuchárov) v menej rozvinutých lokalitách Slovenska s možnosťou 
ubytovania v ubytovni mestskej časti. 

6. Aj iným prípadným záujemcom bolo ponúknuté ubytovanie v ubytovni MČ. 
 
Napriek uvedeným krokom škola nezískala záujemcov o prácu kuchára/kuchárky. Dôvodom 
bola mzda poskytovaná na tejto pracovnej pozícii, ktorá nezodpovedá výške ½ príjmu kuchára 
pracujúcom v inom druhu stravovacieho zariadenia v Bratislave. 
Možnosťou, ako zatraktívniť u záujemcov o zamestnanie chýbajúce pracovné pozície  
je zmena spôsobu úhrady príspevku zákonných zástupcov na režijné náklady a tak by 
bolo možné zvýšiť osobné ohodnotenie pracovníkov školskej kuchyne. 
 
 
Tab. č.1: Súčasná výška stravného na jedno dieťa a jeden deň v zmysle VZN č. 1/2014 
 

Stravovanie 
5. 

pásmo 

 
 

Typ stravy 
Režijné 
náklady 

20 %  
spolu 

 
Diétne 

stravova-
nie*) 

   

5. pásmo 

 
 

Typ stravy 
Režijné 

náklady 20 
%  

spolu 

MŠ 1,34 € 
desiata   0,32 € 
obed      0,76 € 
olovrant 0,26 € 0.27 € 1,61 € 

MŠ 
1,60 € 

desiata   0,38 € 
obed      0,91 € 
olovrant 0,31 € 0,32 € 1,92 € 

ZŠ 1. stup. 
1,16 € 

 
obed      1,16 € 0,23 € 1,39 € 

ZŠ 1.stup. 
1,39 € 

 
obed      1,16 € 0.28 € 1,67 € 

ZŠ 2. stup. 1,22 € 
 
obed      1,22 € 0,24 € 1,46 € ZŠ 2.stup. 1,46 € 

 
obed      1,22 € 0,29 € 1,75 € 

                                                                                                                                                   *) Diétna strava sa v materských a základných školách nevyrába 
 

 Tab. č. 1- 
pokračovanie 

5. pásmo (stredná škola) Režijné náklady 

Iní stravníci (cudzí dospelí 
stravníci a zamestnanci škôl) 

obed 1,33 €  
čl. 4 bod 4 písm. c) tohto nariadenia**)  
 

 
Komentár k tabuľke č.1: 
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V súčasnej dobe sa stravovanie realizuje komplexne v  5. finančnom pásme. Zákonní 
zástupcovia uhrádzajú režijné náklady vo výške 20% z ceny potravín. V prípade, že stravník  
v určitý deň stravu neodoberie, vracia sa zákonnému zástupcovi celá čiastka (vrátane réžie). 
Tým školské jedálne prichádzajú o nemalé finančné prostriedky. 
 
**)  Pre zamestnancov školy sa vypočíta so skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ 
školy. Úhrada sa realizuje podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce. 
 

 
Tab. č.2: Navrhovaná výška stravného na jedno dieťa a jeden deň  
 

Stravovanie Pásmo 
Typ stravy Režijné 

náklady  
mesačne 

Diétne 
stravovanie 

Pásmo 
Typ stravy Režijné 

náklady 
mesačne 

  spolu/deň   spolu/deň 

MŠ 5. 

desiata    0,32 € 

1,34 € 6,-€ MŠ 5. 

desiata     0,38 € 

1,60 € 6,-€ obed        0,76 € obed         0,91 € 

olovrant   0,26 € olovrant    0,31 € 

ZŠ 1. stupeň 4. obed 1,09 € 7,-€ ZŠ 1. stupeň 4. obed 1,31 € 7,-€ 

ZŠ 2. stupeň 4. obed       1,16 € 7,-€ ZŠ 2. stupeň 4. obed       1,39 € 7,-€ 
 

         

Iní stravníci                                                     
(cudzí dospelí stravníci                              

a zamestnanci škôl) 

Režijné náklady 

§ 4 ods. 4 písm. d) a e) nariadenia **)  

 
Komentár k tabuľke č.2: 
V navrhovanej úprave sú režijné náklady stanovené konštantne na celý mesiac a v prípade neodobratia 
stravy sa zákonnému zástupcovi vrátia finančné prostriedky len za potraviny. 
Réžia ostáva v zariadení a bude môcť byť použitá na zvýšenie osobného ohodnotenia pracovníkov 
školskej kuchyne. 
 
 
Mesačné náklady na stravné a réžiu zákonných zástupcov  
 

Tabuľka č. 3: Súčasná výška stravného na jedno dieťa MŠ/žiaka ZŠ v 
zmysle VZN   č. 1/2014 na jeden mesiac pri počte 20 pracovných dní 

           

Okruh 
stravníkov 

Bežný typ stravy Diétne stravovanie**) 
Suma za 
potraviny 
/ mesiac 

Réžia/  
mesiac 

Celková 
suma/  
mesiac 

Suma za 
potraviny 
/ mesiac 

Réžia/  
mesiac 

Celková 
suma/  
mesiac 

MŠ 26,80 € 5,40 € 32,20 € 32,00 € 6,40 € 38,40 € 
 I. stupeň ZŠ 23,20 € 4,60 € 27,80 € 27,80 € 5,60 € 33,40 € 
II. stupeň ZŠ 24,40 € 4,80 € 29,20 € 29,20 € 5,80 € 35,00 € 

 

Tabuľka č. 4: Navrhovaná výška stravného na jedno dieťa MŠ/žiaka 
ZŠ v zmysle  nového  na jeden mesiac pri počte 20 pracovných dní 
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  Bežný typ stravy Diétne stravovanie*) 

Okruh 
stravníkov 

Suma za 
potravin

y / 
mesiac 

Réžia/  
mesia

c 

Celko
vá 

suma/  
mesiac 

Suma 
za 

potravi
ny / 

mesiac 

Réžia
/  

mesi
ac 

Celkov
á 

suma/  
mesiac 

MŠ 26,80 € 6,00 € 
32,80 

€ 32,00 € 
6,00 

€ 38,00 € 

 I. stupeň ZŠ 21,80 € 7,00 € 
28,80 

€ 26,20 € 
7,00 

€ 33,20 € 

II. stupeň ZŠ 23,20 € 7,00 € 
30,20 

€ 27,80 € 
7,00 

€ 34,80 € 
 
 
Tabuľka č. 5: Rozdiel v platbách stravného a réžie v  navrhovanom VZN 
 

Okruh 
stravníkov 

Bežný typ 
stravy 

Diétne 
stravovanie*

) 
MŠ 0,60 € -0,40 € 
 I. stupeň ZŠ 1,00 € -0,20 € 
II. stupeň ZŠ 1,00 € -0,20 € 

 
Komentár k tabuľke č.5: 
Mesačné náklady pri  navrhovaných úpravách uvedených v tabuľke č. 2 tvoria zvýšenie 0,60  € 
v materských školách a 1,00 € v základnej škole pri bežnom type stravy, ktorý sa vyrába 
v školských jedálňach na základe Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 
stravovanie. 
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 4. Materiál 
 

 

 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača 

č. ...../2017 

z ............................ 2017 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) podľa  

§ 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4  
písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, podľa § 28 ods.  5, § 114 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 a § 6 ods. 24 v spojení s § 6 ods. 12 písm. c), e) a h) 
zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 38 písm. a) a r) 
štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších dodatkov  
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevkov 

zákonných zástupcov detí a žiakov a spôsob ich platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v materských školách a v školských kluboch detí, školských jedálňach a výdajných školských 
jedálňach (ďalej len „školské zariadenia“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, 
spojených s umiestnením alebo stravovaním detí a žiakov.  

(2) Pri stanovení výšky príspevku v materských školách a v školských zariadeniach  
sa vychádza z úpravy sumy životného minima podľa osobitného predpisu1) pre jedno 
nezaopatrené dieťa. 

(3) Výšku stanoveného príspevku zverejní na verejne prístupnom mieste  

                                                 
1) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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a) v materskej škole jej riaditeľ, 
b) v základnej škole riaditeľ základnej školy, ktorého je školské zariadenie súčasťou.  

 
§ 2 

Materská škola 
 

(1) Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa vo výške 25 %  životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.  

(2) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
(3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch uvedených  

v osobitnom predpise.2) 
(4) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia 

mestskej časti ako zriaďovateľa v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.3) 
 

§ 3 
Školský klub detí 

 
(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou 

činnosťou školského klubu detí v základnej škole (ďalej len „školský klub detí“) uhrádza 
zákonný zástupca žiaka vo výške 25 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.  

(2) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
(3) Počas dochádzky žiaka do školského klubu detí v čase letných prázdnin zákonný 

zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa odseku 1 tohto ustanovenia.  
(4) Mestská časť ako zriaďovateľ školského klubu detí rozhodne o znížení  

alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 tohto ustanovenia v prípade uvedenom v osobitnom 
predpise.4) 
 

§ 4 
Školská jedáleň 

 
(1) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej len „stravné“) 
a z príspevku na režijné náklady. 

(2) Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií 
stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zverejnené na jeho internetovej stránke.5) Finančné 
pásma podľa predchádzajúcej vety sa stanovujú nasledovne: 
a) materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov) - 5. pásmo, 
b) základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov) - 4. pásmo, 
c) základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov) - 4. pásmo, 
d) iní stravníci (cudzí dospelí stravníci a zamestnanci škôl) - ako stredná škola (stravníci  

od 15 do 18/19 rokov) – 5. pásmo; 
výška stravného na jedno jedlo a jeden deň s mesačnou výškou režijných nákladov 
zodpovedajúca 4. a 5. pásmu je uvedená v prílohe nariadenia. 

(3) V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa 
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-

                                                 
2) § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.    
3) § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 
4) § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.. 
5) § 140 ods. 13 a § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.    
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spotrebných noriem, receptúr pre diétne stravovanie a finančných pásiem vydaných 
ministerstvom. Finančné pásma pre diétne stravovanie sa stanovujú nasledovne: 
a) materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov) – 5. pásmo, 
b) základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov) – 4. pásmo, 
c) základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov) – 4. pásmo. 

(4) Výška príspevku na režijné náklady je: 
a) 6 € mesačne pre deti v materskej škole,  
b) 7 € pre žiakov 1. stupňa základnej školy, 
c) 7 € pre žiakov 2. stupňa základnej školy, 
d) pre cudzích dospelých stravníkov v sume, ktorá sa vypočíta zo skutočných nákladov 

potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská 
jedáleň, 

e) pre zamestnancov školy v sume, ktorá sa vypočíta zo skutočných nákladov potrebných  
na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň; 
úhrada sa realizuje podľa osobitného predpisu.6)   
(5) Stravné a režijné náklady podľa odseku 2 až 4 tohto ustanovenia sa uhrádza 

zálohovo vopred zahŕňajúc 20 pracovných dní v mesiaci, 
bezhotovostným prevodom na účet príslušnej školskej jedálne, 
vopred najneskôr do 25. dňa mesiaca príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje,   
v prvom mesiaci stravovania do 10. dňa prvého mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

(6) Zariadenie školského stravovania predloží vyúčtovanie stravného podľa skutočne 
odstravovaných dní (nedoplatky, preplatky) zákonným zástupcom stravníka alebo iným 
stravníkom v polročných intervaloch, najneskôr do 15. februára a 15. júla príslušného 
kalendárneho roka. 

(7) Mestská časť ako zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení  
alebo odpustení príspevku podľa odseku 2 až 4 tohto ustanovenia v prípade uvedenom 
v osobitnom predpise.7)  

 
§ 5 

Výdajná školská jedáleň  
 

(1)  Príspevok na prípravu a výrobu jedla vydávaného vo výdajnej školskej 
jedálni  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni, ktorá jedlo 
pripravuje a vyrába. Príspevok na prípravu a výrobu jedla vydávaného vo výdajnej 
školskej jedálni je zložený zo  stravného a z príspevku na režijné náklady. 

(2)  Pri určovaní výšky stravného podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa 
postupuje podľa § 4 ods. 2 alebo 3 nariadenia. Pri určovaní výšky príspevku na režijné 
náklady podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa postupuje podľa § 4 ods. 4.    

(3)  Stravné a režijné náklady  podľa odseku 1 a 2 tohto ustanovenia sa 
uhrádza spôsobom uvedeným v § 4 ods. 5 nariadenia. 

(4)  Na postup pri vyúčtovaní stravného podľa odseku 1 tohto ustanovenia 
sa vzťahuje § 4 ods. 6 nariadenia. 

(5)  Mestská časť ako zriaďovateľ výdajnej  školskej jedálne  môže 
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 tohto ustanovenia 
v prípade uvedenom v osobitnom predpise.8) 

                                                 
6) § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
7) § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.  
8) § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.  
 



10 
 

§ 6 
Použitie príjmov z príspevkov 

 
Príjmy z príspevkov uhradených podľa nariadenia sa v plnej výške zahrňujú  

do rozpočtu príslušných materských škôl a základných škôl. 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 3/2012 zo dňa 20. septembra 

2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v znení  všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti č. 1/2014 zo 
dňa 24. júna 2014 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 1/2015  
zo dňa 12. mája 2015.   

 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
č. UZN ....................... zo dňa .......................... 2017.   

(2)  Nariadenie nadobúda účinnosť 01. septembra 2017. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Pilinský 
       starosta 
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Príloha  
k nariadeniu č. .../2017 

 

Výška stravného  na jedno jedlo a jeden deň  
s mesačnou výškou režijných nákladov 

 
 

          

Stravovanie Pásmo 
Typ stravy Režijné 

náklady  
mesačne 

 

Diétne 
stravovanie 

Pásmo 
Typ stravy Režijné 

náklady 
mesačne 

 

  spolu/deň    spolu/deň 

MŠ 5. 

desiata    0,32 € 

1,34 € 6,-€ 

 

MŠ 5. 

desiata     0,38 € 

1,60 € 6,-€ obed        0,76 €  obed         0,91 € 

olovrant   0,26 €  olovrant    0,31 € 

ZŠ 1. stupeň 4. obed 1,09 € 7,-€  ZŠ 1. stupeň 4. obed 1,31 € 7,-€ 

ZŠ 2. stupeň 4. obed       1,16 € 7,-€  ZŠ 2. stupeň 4. obed       1,39 € 7,-€ 
 

          

Iní stravníci                                                     
(cudzí dospelí stravníci                              

a zamestnanci škôl) 

5. pásmo (stredná škola) Režijné náklady 

obed 1,33 § 4 ods. 4 písm. d) a e) nariadenia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Stanoviská stálych komisií 
     Materiál: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č.  ......./2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

  
 
 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia školská, kultúrna, 
športová a  pre podporu 
podnikania a vinohradníctva   
 

Odporúča schváliť návrh nového VZN mestskej časti 
Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach a zároveň odporúča zrušiť VZN 3/2012, VZN 
1/2014 a VZN 1/2015 

 
 

A 
 
 
  

Komisia finančná                         
a majetková 

Odporúča schváliť návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach s účinnosťou  
od 01.09.2017 
 

A 
 
  

Komisia  životného prostredia, 
výstavby, územného plánu              
a  dopravy  

  

Komisia sociálna a bytová 
     


