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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
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príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4. písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno č.VZN-6/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených Mestom Brezno, v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č.VZN-2/2021, sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 9 sa odsek 2 v celom rozsahu nahrádza textom:
„Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole
na
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole
alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima,
c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu ( zákon č. 595/3003 Z. z.
o dani z príjmov znení neskorších predpisov); táto skutočnosť sa zriaďovateľovi preukazuje
čestným vyhlásením.“
2. V § 9 sa odsek 5 v celom rozsahu nahrádza sa textom:
„Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume
1,30 Eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie
v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje
bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu
z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu,
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu.“
Výška príspevku na jedno jedlo podľa vekových kategórií sa určuje nasledovne:
Náklady na nákup potravín €
Dotácia
Platba
€
zákonného
Ukazovateľ
zástupcu
desiata obed olovrant spolu
za 1 deň €
MŠ denná
0,38
0,90
0,26
1,54
0,00
1,54
dieťa MŠ

MŠ denná
dieťa s dotáciou-544/2010 Z.z

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24
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ZŠ
žiak I. stupňa

-

1,21

-

1,21

0,00

1,21

ZŠ
žiak I. stupňa s dotáciou544/2010 Z.z.
ZŠ
žiak II. stupňa

-

1,21

-

1,21

1,30

0,00

-

1,30

-

1,30

0,00

1,30

ZŠ
žiak II. stupňa s dotáciou544/2010 Z.z.
Športovci a diétne stravovanie
žiak I. stupňa ZŠ

-

1,30

-

1,30

1,30

0,00

-

1,46

-

1,46

0,00

1,46

Športovci a diétne stravovanie
žiak I. stupňa ZŠ s dotáciou544/2010 Z.z.
Športovci a diétne stravovanie
žiak II. stupňa ZŠ

-

1,46

-

1,46

1,30

0,16

-

1,56

-

1,56

0,00

1,56

Športovci a diétne stravovanie
žiak II. stupňa ZŠ s dotáciou544/2010 Z.z.

-

1,56

-

1,56

1,30

0,26

II. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. VZN-6/2020 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestom Brezno v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č.VZN-2/2021,
ostávajú nezmenené.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia.

