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Príloha k materiálu č. Z20/2019 

Zhrnutie a návrh uznesení 
 
I. Zhrnutie 
 

1.1. Východisko:  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších zmien     
( ďalej len VZN č. 11/2013 ). 
Novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 
1.2. Stručný súhrn informácií: 

 
V súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vznikla potreba 
aktualizovať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky  č. 11/2013 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach.  
 

1.3. Dôvodová správa: 
 

Zákonom č. 375/2018 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 544/2010 Z.z.). Na základe tohto zákona, štát 
poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa všetkým deťom 
v poslednom ročníku materskej školy (s účinnosťou od 01.01.2019) a všetkým žiakom 
základnej školy (s účinnosťou od 01.09.2019). Zároveň týmto zákonom bol novelizovaný aj 
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v ktorom bol doplnený 
§142a, podľa ktorého zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v 
zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa zákona 544/2010 Z.z. 

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy sa dotácia v zmysle 
zákona 544/2010 Z.z. poskytuje na obed a iné jedlo vo výške 1,20 eur, na každý deň 
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo 
stravu.  

Mesto Malacky upravuje výšku úhrady na stravovanie, ktorú platí zákonný zástupca 
dieťaťa navštevujúceho materskú školu vo VZN 11/2013, a to konkrétne v § 6 ods. 2, ktorý 
znie: 
„Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň je vo výške tretieho 
finančného pásma nákladov na nákup potravín – 1,19 € (z toho desiata 0,28 €, obed 0,68 €, 
olovrant 0,23 €). 
Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 0,20 € za deň, na ktorý 
je uhradený príspevok na stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň za jedno dieťa je vo výške 
1,39 €.“ 
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V zmysle vyššie uvedenej novely, je mesto Malacky ako zriaďovateľ, povinné znížiť 
úhradu zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy o dotáciu 
poskytovanú štátom podľa z. 544/2010 Z.z., ktorá predstavuje výšku 1,20 €. Po odpočítaní 
dotácie, by tak výška úhrady zákonného zástupcu dieťaťa predstavovala sumu 0,19 € na 
jeden deň. 

Nakoľko zmyslom novely zákona č. 544/2010 Z.z. bolo zabezpečenie bezplatného 
stravovania pre všetky deti v poslednom ročníku materskej školy, mesto Malacky poskytne 
dotáciu na vykrytie rozdielu medzi dotáciou poskytovanou štátom v zmysle zákona 
544/2010 Z.z. a platbou zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň určenou 
VZN 11/2013 (viď návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a rok 2019). Takto 
rodičia detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy nebudú platiť žiadny poplatok 
za stravu. 

Takisto  sa postupuje aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu, okrem detí 
navštevujúcich posledný ročník materskej školy, a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 
V súčasnej dobe Mestský úrad neeviduje žiadne takéto dieťa v materskej škole. 

Rovnaká dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa s účinnosťou 
od 1.9.2019 bude poskytovať aj na každého žiaka základnej školy, ktorý sa zúčastnil 
vyučovania a odobral stravu. 

Mesto Malacky upravuje výšku úhrady zákonného zástupcu žiaka základnej školy na 
jeden obed vo VZN 11/2013, a to konkrétne v § 7 ods. 2, ktorý znie: 
„Príspevok na nákup potravín jeden obed je pre žiaka základnej školy vo výške druhého 
finančného pásma nákladov potravín – pre žiaka I. stupňa 0,95 €, pre žiaka II. stupňa 1,01 €. 
Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 0,10 € za jeden deň, na 
ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za jeden obed je pre žiaka I. stupňa 1,05 €, pre žiaka II. stupňa 
1,11 €.“  

Rovnako ako v prípade materskej školy, je mesto Malacky ako zriaďovateľ povinné 
znížiť platbu zákonného zástupcu za stravu o výšku dotácie poskytovanú štátom. Štátna 
dotácia poskytovaná na základe zákona č. 544/2010 Z.z. je vo výške 1,20 €, a teda 
prevyšuje platbu zákonného zástupcu na jeden obed, z čoho vyplýva, že rodičia žiakov 
základných škôl nebudú uhrádzať poplatky za stravu. 

Novela zákona č. 544/2010 Z.z. v časti týkajúcej poskytovania dotácie na podporu 
výchovy k stravovacím návykom žiakom základných škôl nadobúda účinnosť dňa 
01.09.2019, z toho dôvodu aj zmena všeobecne záväzného nariadenia v tejto časti 
nadobudne účinnosť dňa 01.09.2019.  

 
 

1.4. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta : 

Legislatívna zmena nebude mať finančný dopad na rozpočet mesta Malacky, nakoľko dotácia 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná zo štátneho rozpočtu. 

1.5.   Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:    

Alternatívne riešenie     n e n a v r h u j e m e. 
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Zdroje informácií: 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 375/2018 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 o o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Malacky č. 6/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 10/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 
 
1.6. Stanovisko právneho oddelenia k súladu návrhu všeobecne záväzného nariadenia s 
právnym poriadkom Slovenskej republiky: 
 
Návrh VZN je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 
1.7. Analýza súčasného stavu a zmien prijatých v návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia: 
 
Pozri Dôvodová správa 
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Príloha k materiálu č. Z20/2019 

 

Zhrnutie a návrh uznesenia 

II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 
stručný súhrn informácií a dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších VZN (materiál Z20/2019), 

 
2)  schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Malacky č. 6/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/2016 a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 5/2017. 
 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 


