
Zápisnica  

zo IV. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva /MsZ/ 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 1. 8. 2019.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 18.30 hodine. 

Prítomní poslanci: 6, neprítomní: 3 /Ing. Bielik, PharmDr.Masaryková, Šálek- ospravedlnení/. 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, MsZ bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá. 

Primátorka mesta informovala prítomných, že z dnešného zastupiteľstva bude vyhotovený 

audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta a zároveň upozornila, 

aby prítomní nepoužívali osobné údaje v diskusných príspevkoch pri jednotlivých bodoch 

rokovania.  

Za overovateľov zápisnice primátorka mesta určila: pani poslankyňu Grupáčovú a Ing. 

Hájnika. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1 /2019 o zrušení VZN č. 60/2009 o určení výšky  

    príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise  

    dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom  

    je Mesto Rajecké Teplice. 

2. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú  

    úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie  

    povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké  

    Teplice. 

3. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta  

    Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne  

    služby v meste Rajecké Teplice. 

 

Ing. Verešová predniesla poslanecký návrh: Žiadala do programu rokovania doplniť bod  

4. Rôzne. 

O navrhnutom poslaneckom návrhu bolo hlasované: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková, 

Štefan Šálek 

 

Primátorka mesta dala hlasovať o programe rokovania rozšírenom o bod 4. Rôzne: 

1. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1 /2019 o zrušení VZN č. 60/2009 o určení výšky  

    príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise  

    dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom  

    je Mesto Rajecké Teplice. 

2. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú  



    úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie  

    povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké  

    Teplice. 

3. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta  

    Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne  

    služby v meste Rajecké Teplice. 

4. Rôzne. 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková, 

Štefan Šálek 

 

Navrhnutý program bol schválený.  

 

1. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1 /2019 o zrušení VZN č. 60/2009 o určení výšky  

    príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach  

    a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých  

    zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval, že od 1. 9. 2019 sa menia podmienky školského stravovania, 

ktoré vydalo Ministerstvo školstva v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. 

o zriadení školského stravovania . Upravuje podmienky na úhradu nákladov školského 

stravovania o zvýšené finančné pásmo a štátnu dotáciu vo výške 1,20 EUR. 

Z dôvodu viacerých zmien týkajúcich sa hlavne školského stravovania sme navrhli zrušiť 

pôvodné VZN a vypracovať nové VZN  so zapracovaním všetkých novelizácií, ktoré 

vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 44 /2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č.1/2019 o zrušení VZN č. 60/2009 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Rajecké Teplice.     

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č.1/2019 o zrušení VZN č. 60/2009 o  určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké 

Teplice.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková, 

Štefan Šálek 



 

 

 

2. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú  

    úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie  

    povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto  

    Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval, že návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole určuje výšku mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Informoval, že v 

rámci pripomienkového konania nepodal žiaden z poslancov ani verejnosť žiadnu 

pripomienku. 

Materská škola 

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa činí 12,- EUR. 

Suma ostáva ako minulé roky. 

Školský klub detí 

Výšku mesačného príspevku v školskom klube detí navrhujeme vo výške 5 EUR/mesiac/žiak 

(pôvodne 3,50 EUR). Sumu navrhujeme navýšiť o 1,50 EUR z dôvodu dlhodobého 

nezvyšovania príspevku a narastajúcich nákladov. V telocvični pri základnej škole sa zriaďuje 

nová herňa pre deti. Finančné prostriedky z príspevkov budú  použité aj na nové vybavenie 

herne – interiérové, jeho udržiavanie, prevádzku ŠKD,  hračky. Využívať ju budú deti 

školského klubu. 

Školská jedáleň 

Z dôvodu úpravy zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov meníme pôvodné VZN, týkajúce sa stravovania detí materskej školy 

a základnej školy v Rajeckých Tepliciach. 

Podľa § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z.  (ďalej len „školský zákon“) ministerstvo 

školstva zverejňuje na svojej internetovej stránke finančné pásma určujúce rozpätie nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Ministerstvo 

školstva zverejnilo tri finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019.  

Stanovenie finančného pásma na nákup potravín zodpovedá priemerným cenovým reláciám 

základných potravinových komodít v danom regióne a jeho čerpanie musí byť vyrovnané tak, 

aby finančný limit na konci mesiaca nebol nižší, ale ani neprevýšil 10% jednodňového 

finančného limitu na nákup potravín. Návrh z rozpätia finančného pásma predkladá 

školská jedáleň (vedúca ŠJ) z toho dôvodu, že nakupuje potraviny do ŠJ (pozná priemerné 

ceny za potraviny), jedálne lístky zostavuje podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov 

v nadväznosti na dodržiavanie odporúčaných výživových dávok a v stravnom liste sleduje 

finančnú bilanciu, to sú hlavné kritéria na zdôvodnenie a určenie finančného pásma na jedno 

jedlo.  

Podľa § 140 ods. 9 školského zákona zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a 

zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov. Z toho vyplýva, že výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sa skladá s finančného pásma na jedno jedlo 



a režijných nákladov . Režijné náklady budú slúžiť na vybavenie zariadenia školskej jedálne, 

obnovu a modernizáciu jedálne, zakúpenie elektrických spotrebičov (prevádzkové náklady).  

Podľa § 140 ods. 10 školského zákona výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni určuje mesto všeobecne 

záväzným nariadením.   

Podľa § 142a zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení 

školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu (o dotáciu na stravu 

poskytnutú príslušným úradom práce vo výške 1,20 EUR).  

Diétne stravovanie 

Poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov 

upravuje § 140 ods. 5 školského zákona ako aj metodické postupy v tejto oblasti. 

Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom 

špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod. 

pre diéty šetriacu, bezlepkovú a diabetickú.  Školská jedáleň v Rajeckých Tepliciach diétne 

stravovanie neposkytuje. V prípade, ak je dieťa na základe jeho zdravotného stavu lekárom – 

špecialistom odkázané na diétne stravovanie a rodič mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie 

na konzumáciu v rámci obeda do materskej školy alebo základnej školy, dotácia  na stravu sa 

vyplatí rodičovi (zákonnému zástupcovi) dieťaťa/žiaka vo výške 1,20/obed. 

Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 

ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  Upravuje 

podmienky na úhradu nákladov školského stravovania o zvýšené finančné pásmo a štátnu 

dotáciu vo výške 1,20 EUR. 

Dotácia na stravu sa poskytuje na zabezpečenie stravy v MŠ alebo ZŠ na každé dieťa, ktoré 

navštevuje: a) posledný ročník MŠ, b) základnú školu - platí od 1. 9. 2019. 

Základná škola 

Zápis detí do prvého ročníka je stanovený od 10. 4. – 20. 4. bežného roka, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

K dôvodovej správe prikladáme v prílohe č. 1 na porovnanie s novým VZN č. 2/2019 aj údaje 

z pôvodného VZN č. 60/2009.  

Príloha č.1 

Článok I 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku: 

             a)  za pobyt dieťaťa v materskej škole,   

             b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

             c) centrá voľného času, (vypúšťa sa) 

             d) na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

2. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín platné od 1. 9. 2019 . Zmocnenie vydať tieto finančné pásma vyplýva 

pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov - v zmysle §140,  ods. 8 a 9  a §141 ods. 4 a 

5 tohto zákona.  

Článok II 

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 

EUR. 



2. Riaditeľ materskej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, 

rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza  zo zákona za dieťa: 

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

(podľa zákona č. 599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi), 

c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

4.  Príspevok v materskej škole sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa 

neuhrádza  za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

Článok III 

Výška mesačného príspevku v školskom klube detí 

1.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno – vzdelávacou činnosťou 

školského klubu detí zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne 

sumou 5 EUR (pôvodne 3,50). 

2.  Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

podľa odseku 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa 

zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi). 

3.  Riaditeľ základnej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, 

rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 

Článok IV pôvodný – vypúšťa sa celý článok 

Výška mesačného príspevku v centre voľného času 

1.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa 

krúžkov v členení: 

 Názov 
Výška poplatku na 

polrok/EUR 

1. Aerobik 5 

2. Angličtina 1. stupeň 15  

3. Angličtina 1. stupeň Kunerad 15 

4. Angličtina 5.-9. roč. 20  

5. Angličtina 15+ mierne pokročilí 20  

6. Angličtina 15+ stredne pokročilí 20 

7. Angličtina MŠ 7,5 

8. Astronomický krúžok 5 

9. Basketbal 5 

10. Cyklistický krúžok 5  

11. Divadelný krúžok 5 

12. Flauta MŠ 2 

13. Flauta 1. stupeň 10 



14. Fotografický krúžok 15  

15. Francúzština 1. stupeň 15 

16. Francúzština 5.-9. roč. 15 

17. Francúzština 15+ začiatočnicí 15 

18. Futbal 1 5 

19. Futbal 2 5 

20. Futbal 3 5 

21. Futsal 1 5.-9. roč.  5 

22. Futsal 2 5.-9. roč. 5 

23. Futsal 1 15+  5 

24. Futsal 2 15+ 5 

25. Hudobno-pohybový krúžok MŠ 2 

26. Informatika 5.-9. roč. 10 

27. Informatika 15+ 10 

28. Kynologický krúžok 15 

29. Lukostreľba 5.-9. roč. 20 

30. Lukostreľba 15+ 20 

31. Novinársky krúžok 1 

32. Plávanie 20 

33. Programovanie 5.-9. Roč. 10 

34. Počítačový 15+ 10 

35. Pohyb a rozprávka 5 

36. Revitalizačné cvičenie 5 

37. Rezbársky krúžok 15 

38. Ruština 15+ začiatočník 20 

39. Spoločenské tance Kunerad 20 

40. Stolný tenis 4.-9. roč. 5 

41. Šachový krúžok 5 

42. Tanečný 1.-4. Roč. RT 5 

43. Tanečný 5.-9. Roč. 5 

44. Tanečný krúžok Konská 5 

45. Turistický krúžok 5 

46. Tvorivé dielne 10 

47. Tvorivé dielne MŠ 2 

48. Volejbal 5.-9.  5 

49. Volejbal 15+ 5 

 

Poplatok je splatný v dvoch splátkach v termínoch do 15.10., do 15.02. bežného 

kalendárneho roku. 

ZĽAVY: 

- člen zapísaný v 3 a viac krúžkoch má na všetky krúžky 50% zľavu, 

- súrodenci zapísaní v 4 a viac krúžkoch majú na všetky krúžky 50% zľavu, 

- člen alebo zákonný zástupca člena, ktorý sa preukáže dokladom o poberaní dávok 

v hmotnej núdzi, je oslobodený od poplatkov. 

2.  Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

podľa odseku 1, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  



3.  Riaditeľ školského zariadenia vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, 

rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka  

 

Článok IV 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

1.  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

podľa finančných pásiem, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky. 

2. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa materskej školy je 1,45 EUR druhé 

pásmo z finančných pásiem MŠ SR platné od 01. 9.2019. Okrem príspevkov na nákup 

potravín pre dieťa materskej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu 

režijných nákladov na jedno jedlo vo výške 0,10 EUR.  

3. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa základnej školy I. stupeň je 1,15 EUR 

druhé pásmo z finančných pásiem MŠ SR platné od 01. 9.2019. Okrem príspevkov na 

nákup potravín pre žiaka základnej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu režijných nákladov na jedno jedlo vo výške 0,10 EUR. 

4. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa základnej školy II. stupeň je 1,23 EUR 

druhé pásmo z finančných pásiem MŠ RT platné od 01. 9.2019.  Okrem príspevkov na 

nákup potravín pre žiaka základnej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu režijných nákladov na jedno jedlo vo výške 0,10 EUR. 

5. Zamestnanci a iní stravníci uhrádzajú príspevok na nákup potravín na jedno jedlo 

v sume 1,33 EUR druhé pásmo z finančných pásiem MŠ RT platné od 01. 9.2019 

a režijné náklady vo výške 0,87 EUR. 

6. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 30 EUR pre MŠ sa uhrádza vopred pred 

nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred  a bude 

zúčtovaný po ukončení školského roka. 

7. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 10 EUR pre I. stupeň ZŠ sa uhrádza 

vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka 

vopred  a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. 

8. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 EUR pre II. stupeň ZŠ sa uhrádza 

vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka 

vopred  a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. 

 
 

Článok V 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v materskej škole a 

základnej škole 

1.   Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Rajecké Teplice poskytuje stravovanie 

deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 

finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými 

ministerstvom školstva súčinnosťou od 1. 9. 2019. Príspevok na režijné náklady sa 

uhrádza zákonným zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ. 

2.  Režijné náklady na výrobu jedál a nápojov sú hradené z rozpočtu školskej jedálne, 

príspevkom zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka, zamestnanca školy, školského 

zariadenia a iných fyzických osôb. 

3.  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa ( materskej školy, ďalej len “MŠ”) 

alebo žiaka (základnej školy ďalej len “ZŠ) vo výške nákladov na nákup potravín 



podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a 

výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň. Výška 

príspevkov je nasledovná: 

   A. 

Poskytujúca strava deťom Materskej školy 

                     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obe

d 

Olovran

t 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

zákon.zás

tupcu na 

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň ( réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

MŠ denná ( 

stravník – 

dieťa MŠ) 

 

0,36 

 

0,85 

 

0,24 

 

 

1,45 

 

0,10 

 

0 

 

1,55 

 

    V súčasnosti      0,28          0,68     0,23          1,19           

  B. 

  Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu 

poskytnutú   v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 1,20 EUR pre dieťa posledného ročníka 

materskej školy, ako aj dieťa, okrem posledného ročníka materskej školy, ktoré žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima (ŽM). 

 

Poskytujúca strava deťom Materskej školy rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

                     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obe

d 

Olovran

t 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

zákon. 

zástupcu 

na režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň ( réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

MŠ denná ( 

stravník – 

dieťa MŠ, 

rok pred 

plnením 

povinnej 

školskej 

dochádzky) 

 

0,36 

 

0,85 

 

0,24 

 

 

1,45 

 

0,10 

 

1,20 

 

0,35 

 

    V súčasnosti      0,28          0,68     0,23          1,19      

    Ak rodič dieťa neodhlási platí: plnú sumu: 1,55 EUR          

   C. 

   Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu     

    poskytnutú   v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

    práce,  sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 1,20 EUR  za každý deň, v ktorom sa dieťa  

   zúčastnilo  výchovno-vzdelávacieho  procesu a odobralo stravu. 

 



Poskytujúca strava žiakom prvý stupeň ZŠ 

                     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obe

d 

Olovran

t 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

zákon. 

zástupcu 

na režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň ( réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

ZŠ – 

stravník – 

žiak prvého 

stupňa 

 

     - 

 

1,15 

 

    - 

 

 

1,15 

 

0,10 

 

1,20 

 

0,05 

    V súčasnosti                        1,01                      1,01      

    Ak rodič dieťa neodhlási platí: plnú sumu: 1,25 EUR                                          

    D. 

    Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu 

poskytnutú  v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 1,20 EUR  za každý deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. 

Poskytujúca strava žiakom druhý stupeň ZŠ 

                     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obe

d 

Olovran

t 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

zákon. 

zástupcu 

na režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň ( réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

ZŠ – 

stravník – 

žiak druhého 

stupňa 

 

     - 

 

1,23 

 

    - 

 

 

1,23 

 

0,10 

 

1,20 

 

0,13 

     V súčasnosti                        1,19                      1,19      

     Ak rodič dieťa neodhlási platí: plnú sumu: 1,33 EUR                                         

4. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

podľa odsekov 2 - 3, ak dospelá osoba alebo zákonný zástupca žiaka o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

Poskytujúca strava deťom Materskej školy – hmotná núdza 

                     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obe

d 

Olovran

t 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba ZZ 

za jeden 

deň ( réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

MŠ denná ( 

stravník – 

dieťa MŠ 2-

5 rokov)- 

 

0,36 

 

0,85 

 

0,24 

 

 

1,45 

 

0,10 

 

1,20 

 

0,35 



hmotná 

núdza 

 

Článok VI 

Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania 

Dospelí cudzí stravníci uhrádzajú  režijné náklady na prípravu jedla vo výške 0,87 EUR 

/pôvodne 0,81 EUR), cena jedného jedla je 1,33 EUR (pôvodne 1,19 EUR) a uhrádza sa 

v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanci 

                     Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obe

d 

Olovran

t 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Príspevok 

na režijné 

náklady 

 Platba za 

jeden deň 

( réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

Zamestnanci

, cudzí 

     - 1,33     - 1,33 0,87  2,20 

   V súčasnosti zamestnanci:  1,19                     1,19           0,81                                       2,00 

 

Článok VII 

Podmienky úhrady  v školskej jedálni 

1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný 

zástupca: 

a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením 

povinnej školskej dochádzky, 

b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu 

v danom stravovacom dni ( prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil 

dieťa alebo žiaka najneskôr do 07.30 hod ráno pracovného dňa z poskytovania 

stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni 

2.  Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr 

do 15. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne. 

3. Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy 

má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní 

výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. 

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, 

alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy 

v určenom čase, deň vopred a to najneskôr do 14.00 hod. v dňoch utorok – piatok,  

v pondelok je možné odhlásiť stravníka do 7.30 hod. 

5. Ak sa dieťa/žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka zo 

stravy, musí uhradiť sumu obedu alebo iného jedla v plnej výške, nakoľko 

v takomto prípade nemá dieťa/žiak nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 EUR/obed. V tomto prípade môže byť 

obed alebo iné jedlo odobrané do obedára. 

6. Diétne stravovanie sa v školskej jedálni nepodáva. V prípade riadneho preukázania, 

potvrdenia podľa posúdenia ošetrujúceho lekára ( špecialistu) je možno požiadať 



zákonným zástupcom o vyplatenie dotácie k stravovacím návykom vo výške 1,20 

EUR/obed pre dieťa/žiaka. 

Článok VIII 

 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

1.      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky   

         v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 10. 4. – 20. 4. bežného roka, ktorý    

         predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú  

         dochádzku.      

2.      Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy  

         a v dostatočnom predstihu tieto údaje zverejní na vstupe do budovy základnej školy,  

         na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa. 

 

Článok IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Všetky príspevky uvádzané v tomto všeobecnom záväznom nariadení sú splatné 

v lehotách určených zriaďovateľom príslušných škôl a školských zariadení. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, alebo žiaka školy, alebo školského 

zariadenia a dospelá osoba môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov 

kalendárneho roka po dohode s riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

3. Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení uznieslo dňa 01. 8. 

2019 Uznesením č. 45/2019 a nadobúda účinnosť 1. 9. 2019.    

 

Do diskusie sa prihlásila Prof. Rostášová, Ing. Verešová - žiadali o vysvetlenie jednotlivých 

Článkov zo VZN, ktoré podrobne vysvetlila vedúca školskej jedálne pani Židuliaková.  

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 45 /2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice.    

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice.   

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková, 

Štefan Šálek 

 

3. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta  

    Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne  

    služby v meste Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval o návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 



a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké Teplice. Informoval, že v pripomienkovom 

konaní nepodal žiaden z poslancov alebo verejnosť nijakú pripomienku.  

Prijatím novely zákona o sociálnych službách č. 331/2017 Z. z., účinnej od 30. decembra 

2017 došlo k zvýšeniu hranice ochrany príjmu pre opatrovateľskú službu zo sumy 1,4-

násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1,65-násobok.  

Od 1. 9. 2019 sa menia podmienky školského stravovania, ktoré vydalo Ministerstvo školstva 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania. 

Upravuje podmienky na úhradu nákladov školského stravovania o zvýšené finančné pásmo 

a štátnu dotáciu vo výške 1,20 EUR. 

Dotácia na stravu sa poskytuje na zabezpečenie stravy v MŠ alebo ZŠ na každé dieťa, ktoré 

navštevuje posledný ročník MŠ a základnú školu - platí od 1. 9. 2019. 

Z dôvodu očakávaného zvýšeného nárastu stravníkov ( žiakov základnej školy) sme museli 

pristúpiť k riešeniu týkajúceho sa varenia obedov pre dôchodcov v inom reštauračnom 

zariadení, nakoľko by sme kapacitne, vybavením kuchyne v školskej jedálni nedokázali 

zabezpečiť toľko obedov. Uznesenie č. 3/2005 zo dňa 30. 6. 2005 časť II. Schvaľuje bod 1 

príspevok na stravu dôchodcov mesta, ktorí využívajú stravovanie zo Školskej jedálne 

v Rajeckých Tepliciach podľa výšky dôchodku navrhujeme zrušiť s platnosťou k 1. 9. 2019. 

Tento príspevok je zapracovaný v návrhu VZN  č. 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o úhradách za sociálne služby v Meste Rajecké Teplice, ktoré nadobudne účinnosť od 1. 9. 

2019. Príspevok ostáva nezmenený s prepočtom na eura. 

Primátorka mesta v rámci dôvodovej správy vysvetlila, za akých podmienok sa budú 

dôchodcovia stravovať, uviedla, že cena za jeden obed je dohodnutá s Reštauráciou nad 

COOP Jednota v sume 2,50 Eur. Taktiež vysvetlila ostatné náležitosti spojené so stravovaním 

dôchodcov, že naďalej bude mesto zabezpečovať rozvoz stravy do domácností ako aj 

poskytovať príspevok dôchodcom s najnižším dôchodkom v súlade s platnými VZN.  

Prof. Rostášová, Ing. Verešová, Knapec, Majerčík, Ing. Hájnik sa v rámci diskusie k 

prejednávanému bodu rokovania pýtali rôzne otázky k stravovaniu dôchodcov, na ktoré im 

odpovedala vedúca školskej jedálne pani Židuliaková a primátorka mesta. 

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 46 /2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

Bod 1/ II. časti Uznesenia č. 3/2005 zo dňa 30. 6. 2005, ktorým bol schválený príspevok na 

stravu dôchodcov mesta, ktorí využívajú stravovanie zo Školskej jedálne v Rajeckých 

Tepliciach podľa výšky dôchodku. 

 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková, 

Štefan Šálek 

 

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 47 /2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

 



I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 71/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké Teplice.     

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 71/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková, 

Štefan Šálek 

 

 

4. Rôzne 

V bode rôzne vystúpili: 

Ing. Verešová - spýtala sa, či je ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, čo sa týka 

rekonštrukcie budovy MsÚ. 

Primátorka mesta - verejné obstarávanie nie je ukončené, členovia komisie sú viazaní 

mlčanlivosťou až do jeho ukončenia. Obstarávanie prebieha výlučne elektronicky. 

Prof. Rostášová - pýtala sa na ZaD ÚP č. 12 ohľadne zrušenia regulatív sklonu a typu striech. 

Primátorka mesta - toto vypustenie z ÚP navrhli zamestnanci stavebného úradu na základe 

dopytu stavebníkov. 

Prof. Rostášová - upozornila na porušovanie VZN na držanie psov, treba riešiť exkrementy, 

pokutovať majiteľov psov, dať do Spravodajcu upozornenie. Ďalej žiadala predložiť VZN o 

úplnom zákaze ohňostrojov. Pýtala sa na územné konanie Slovak Telecomu týkajúceho sa 

uloženie optického káblu. Žiadala na budúci rok dať do rozpočtu asfaltovanie dvora v 

Slnečnom pavilóne. 

Prednosta MsÚ - VZN ohľadne pyrotechniky bude predložené na najbližšom MsZ. 

Primátorka mesta - k územnému rozhodnutiu Slovak Telecom občania podali námietky, s 

ktorými sa stavebný úrad musí vysporiadať. Článok - upozornenie do Spravodajcu dáme. 

Poslanec Knapec - v kostole v MČ Poluvsie je veľká prasklina v múroch, je potrebné situáciu 

riešiť so stavebným úradom.  

Prednosta MsÚ - komunikoval už s pánom farárom, dohodnú postup, situácia sa javí ako 

havarijný stav. 

Ing. Hájnik - ľudia sa sťažujú, chodníky a cesty v meste sú v zlom stave. 

Primátorka mesta - vieme o tejto skutočnosti. Zatiaľ nie sú vyhlásené štátne dotácie ani výzvy 

z eurofondov na možnosť čerpania financií na opravy. Zatiaľ budujeme a opravujeme z 

vlastných zdrojov. Mesto nemá také veľké financie, aby z vlastného rozpočtu mohlo 

uskutočňovať tieto opravy. Jestvujúce chodníky sú v havarijnom stave, musíme počkať, ak 

Slovak Telecom ukončí výkopové práce týkajúce sa položenia kábla, budeme môcť začať s 

opravou. Dúfame, že v roku 2021. 

 

Nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie  

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a neplánované zasadnutie MsZ ukončila. 

 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Diskutujúci nepredložili diskusné  

príspevky   v   písomnej   forme  a  nepožiadali  ich  pripojiť  ako  prílohu  zápisnice.  

 



Obsah z priebehu rokovania MsZ je zaznamenaný na videozázname, ktorý sa nachádza na  

webovom sídle mesta. 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  pani poslankyňa Helena Grupáčová .............................................. 

 

 

                        pán poslanec Ing. Ambróz Hájnik .................................................  
       

 


