
1 

 

     Obec Markušovce 
 
 

 

Materiál na rokovanie  

3. zasadnutia obecného  zastupiteľstva  Obce 

Markušovce 

Dňa:  15. 12. 2022 

 

Bod programu číslo:  

 

8. 
 

 

 

Bod programu: 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.2/2022 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Materiál predkladá:  

Peter Fulla, starosta obce 

Ing. Františka Šteinerová, hlavná kontrolórka 

 

Materiál vypracoval: 

Ing. Františka Šteinerová 

hlavná kontrolórka 

 

Návrh na závery k prerokovanému bodu: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 

sa uznáša  

na prijatí Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.2/2022 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

 

Dôvodová správa: 

Týmto návrhom VZN č. 2/2022  navrhujeme zjednotiť v § 3 sumu príspevku na 

čiastočnú úhradu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Po zmene zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/-novelizácia zákonom č. 209/2018, § 28 odst.5, sa 

tento príspevok určuje jednou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. V pôvodnom 

návrhu boli 2 sadzby. Návrhom sa takisto menia dátumy úhrady z 15. na 10. v mesiaci tohto 

príspevku a príspevku na činnosť školského klubu, ktoré nemôžu byť iné ako v zákone.  

Najväčšie zmeny v návrhu sa týkajú sadzieb za príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov v zariadení školského stravovania. Po dohode so zamestnancami ZŠsMŠ z dôvodu 

rastu nákladov na potraviny a zmeny finančných pásem pre školské stravovanie stanovených 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. 1. 2023, navrhujeme sumu 

príspevku pre všetky kategórie z 2. pásma z dôvodu, že nie je známa výška dotácie na stravu 

zo strany štátu. Dosiaľ bolo 3. pásmo. Finančné pásma predstavujú náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje MŠVVaŠ SR. 

Finančné pásma pre školské stravovanie  predstavujú len časť ceny obeda a v MŠ aj ceny 

desiatej a olovrantu. Tou druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ. 

Dosiaľ detskí stravníci v MŠ, ani v ZŠsMŠ neplatili žiadne režijné náklady, ani v tomto 

návrhu pre deti nenavrhujeme zatiaľ žiadne. Po úprave úhrada za 1 jedlo od 1. 1. 2023 sa 

zmení takto: 
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- MŠ stravníci od 2 do 6 rokov 1,90 Eur – pôvodne 1,54 Eur /v tom aj cena za desiatu 

a olovrant/ 

- ZŠ stravníci od 6 do11 rokov 1,50 Eur – pôvodne 1,21 Eur 

- ZŠ stravníci od 11 do15 rokov 1,70 Eur – pôvodne 1,30 Eur. 

K úprave a zvýšeniu dochádza pri režijných nákladoch v návrhu iba u príspevku od 

zamestnancov školy a školských zariadení, ktorí platili aj dosiaľ,  suma sa zvyšuje z 1,73 Eur 

na 2,70 Eur. Po úprave bude cena za 1 jedlo celkom 4,90 Eur /pôvodne 3,14 Eur/. Cena za 

obed v 2.pásme u zamestnancov je 2,20 Eur. 

 

Prílohy k materiálu: 

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Markušovce č.2/2022 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach s účinnosťou od 01. 01. 2023. 

 

 

 

V Markušovciach dňa  29.11. 2022 
 

 

 

 

 

         


