
vkladá sa    vypúšťa sa                   Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava
o  zabezpečení stravovania  v  zariadení školského stravovania v 

 zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, § 6 ods. 15 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, § 140 
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov,  zákona  č.  544/2010  Z.  z.  o dotáciách 
v pôsobnosti  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  Slovenskej  republiky  v znení 
neskorších  predpisov,  vyhlášky  Ministerstva  školstva  SR  č.  330/2009  Z.  z.  o zariadení 
školského  stravovania  a Smernice,  ktorou  sa  určujú  pravidlá  pre  vydávanie  a tvorbu 
všeobecne záväzných nariadení mesta Rožňava   

§1

Úvodné ustanovenie

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „VZN“),  upravuje  podrobnosti  stravovania 
v školách a školských zariadeniach:

1. Školské  stravovacie  zariadenia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Rožňava, 
zabezpečujúce  stravovanie  pre  školy  a školské  zariadenia  (ďalej  len  „ŠZ“)  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava  najmä pre:

a)   deti a žiakov  v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,
b)   zamestnancov škôl alebo ŠZ,
c) bývalých zamestnancov, ktorí v škole alebo ŠZ pracovali do odchodu do dôchodku,
d) deti,  žiakov  a zamestnancov  počas  školských  prázdnin,  ktorí  sa  zúčastňujú  na 

výchovno-vzdelávacích aktivitách. 

2. Školské  stravovacie  zariadenia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Rožňava, 
zabezpečujúce   stravovanie  aj   pre  školy a ŠZ v zriaďovateľskej  pôsobnosti  iného 
zriaďovateľa najmä pre:

a) deti a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach, 
b) zamestnancov škôl alebo ŠZ, 
c) iné  fyzické  osoby,  so  súhlasom  zriaďovateľa  a príslušného  regionálneho  úradu 

verejného zdravotníctva.

§2

Zabezpečenie stravovania  škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Rožňava 
v zariadeniach školského stravovania

1.    Riaditelia    škôl    a   ŠZ,   ktoré   majú   vlastné   zariadenie   školského   stravovania 
zabezpečujú   stravovanie  stravníkov  podľa §1 ods.  1 písm. a) až d) vo svojom 
zariadení.

      2.    Školám  a  ŠZ   bez  vlastného  zariadenia  školského  stravovania  zriaďovateľ mesto 
       Rožňava  po  dohode  s ich  riaditeľmi,  určí zariadenie  školského  stravovania,  ktoré 



zabezpečí  pre  nich  stravovanie  za  rovnakú  cenu  ako  je  poskytovaná  strava 
v príslušnom školskom zariadení.

§3

 Zabezpečenie  stravovania  škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti iného zriaďovateľa 
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 

1. Školám a ŠZ  bez právnej subjektivity, ktorých mesto Rožňava nie je zriaďovateľom, 
sa zabezpečí stravovanie  stravníkov podľa §1 ods. 2 písm. a) a b)  na základe dohody 
medzi mestom Rožňava a zriaďovateľom týchto zariadení za rovnakú cenu, za akú je 
poskytnutá strava v príslušnom školskom zariadení.

2. Školám a ŠZ s právnou subjektivitou, ktorým mesto Rožňava nie je zriaďovateľom, sa 
zabezpečí stravovanie stravníkov podľa §1 ods.2  písm. a) a b)  na základe dohody 
medzi   nimi  a zamestnávateľom  školského  stravovacieho  zariadenia  so  súhlasom 
zriaďovateľa  oboch  strán  za  rovnakú  cenu  ako  je  poskytnutá  strava  v príslušnom 
školskom zariadení.

§3a

Diétne stravovanie

1. Stravníkom podľa §1 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) je možné zabezpečiť diétne 
stravovanie ak sú v zariadení školského zariadenia vytvorené priestorové a personálne 
podmienky.

2. Diétne stravovanie podľa písm.1 je možné poskytnúť aj v čase školských prázdnin,  ak 
sa deti a žiaci zúčastňujú na výchovno–vzdelávacích aktivitách.

§4

Finančná hodnota stravy a podmienky úhrady

1. Celová  finančná hodnota stravy sa skladá z finančného nákladu na nákup potravín 
a z režijného nákladu na výrobu, výdaj   jedál a  nápojov.  

2. Finančné  náklady  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  určí 
zriaďovateľ  podľa  rozpätia   finančného  pásma   určeného  Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.  Finančné náklady na nákup potravín sú určené  v prílohe 
č. 1 a pre diétne stravovanie v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto VZN.

3. Režijné  náklady  na  výrobu, výdaj  jedál  a  nápojov  (ďalej  len  režijné  náklady) 
v  zariadeniach školského stravovania, ktoré  
a)  sú súčasťou školy a ŠZ s právnou subjektivitou   určí   riaditeľ  školy a ŠZ, 
b)  nie sú  súčasťou školy a ŠZ s právnou subjektivitou  určí  zriaďovateľ. 

4.  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
za  poskytnutie    stravy  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  a čiastočnú  úhradu 
režijných  nákladov  určených  týmto  VZN  v prílohe  č.1  a pre  diétne  stravovanie 
v prílohe č. 2.

5.   Stravníkom  podľa  §1  ods.1  písm. b)  a c)   a  §1  ods.2  písm. b) a c)   sa  poskytuje 
stravovanie v rovnakej hodnote finančných nákladov na  potraviny ako pre vekovú 
skupinu 15 až 18-ročných. 

6.  Zriaďovateľ určuje poplatok rodičov na stravu pre deti v hmotnej núdzi v prílohe č.1 
a pre diétne stravovanie v prílohe č. 2,  ktorá je súčasťou tohto VZN.



7.  Finančné  prostriedky,  ktoré zálohovo   na  jednotlivé  mesiace  poskytuje  Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, budú vedené na osobitnom účte mesta Rožňava 
a preddavkovo  zasielané  na  bankové  účty  základných  škôl  a školských  jedální  pri 
materskej škole.

8.  Jednotlivé  školské  jedálne  po  ukončení  mesiaca  najneskôr  do  8  kalendárnych  dní 
predložia vyúčtovanie poskytnutého preddavku s menným zoznamom žiakov ZŠ a detí 
MŠ na určených tlačivách.

9.  Príspevok  na  čiastočnú úhradu  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  schváleného 
finančného pásma   za poskytnutie   stravy sú povinní rodičia, resp. dospelí stravníci 
uhrádzať  mesiac  vopred do  20-teho  dňa  v danom mesiaci.  Výnimku  tvorí  mesiac 
september, kedy do 10.9. sa  uhrádzajú poplatky za mesiac september a do 20.9. za 
mesiac október. 

10.  Povinnosťou  stravníkov  je  prihlásiť  sa  a odhlásiť  sa  zo  stravovania  v príslušnej 
školskej jedálni deň vopred do 15,00 hod., vo výnimočných prípadoch (napr. choroba) 
najneskôr do 8,00 hod. v ten deň ráno. Konkrétne podmienky a     spôsob odhlasovania si   
školy upravia vnútorným predpisom po prerokovaní so zástupcami rodičov.

11.  Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vypočítaný podľa počtu dní 
školského vyučovania je nevratný a rodičia, resp. dospelí stravníci sú povinní uhrádzať 
ho vopred a     to maximálne na tri mesiace.  

§5
Záverečné ustanovenie

1. Toto  všeobecné  záväzné  nariadenie  s prílohou  č.1  bolo  schválené  na  zasadnutí 
Mestského  zastupiteľstva  v  Rožňave  dňa  08.06.2010  uznesením  č.  144/2010 
a nadobúda účinnosť 1.7.2010.

2. Týmto sa ruší VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského 
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta schválené dňa 20.12.2007 uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 278/2007.

3. 1. zmena VZN a prílohy č. 1 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave dňa 23.02.2011 uznesením č. 30/2011 a nadobúda účinnosť 15.3.2011. 

4. 2. zmena prílohy č. 1 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa 5.9.2011 uznesením č. 256/2011 a nadobúda účinnosť dňa 26.9.2011.

5. 3. zmena VZN a prílohy č. 1 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave dňa 24.5.2012 uznesením č. 129/2012 a nadobúda účinnosť dňa 1.7.2012

6. 4. zmena VZN a prílohy č. 1 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave dňa 27.2.2014 uznesením č. 15/2014.

7. 5. zmena VZN v § 3a, § 4 ods. 2, 4 a 6, prílohe č. 1 a doplnenie prílohy č. 2 boli 
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.4.2017 uznesením 
č. 53/2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 1 .9. 2017.

8. Zmeny a doplnenie VZN v § 4 ods.  9 – 11 a v prílohe č.  1 a     v prílohe č.  2 boli   
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v     Rožňave dňa 30.5.2019 uznesením   
č. ... /2019 a     nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2019.  

9. Zmeny a doplnky tohto VZN mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5-
vou väčšinou prítomných poslancov. 

                                                                                   

  Michal Domik
                                 primátor 



Bežní stravníci
PRÍLOHA č. 1 

Rozpis finančnej hodnoty celodennej  stravy pre deti MŠ             

Typ stravníka
Finančné. náklady 

na nákup 
potravín v €

Režijné
náklady

na výrobu 
a výdaj 
jedál v €

Celková 
hodnota 

celodennej
stravy v €

Zriaďovateľ 
hradí v €

(režijné náklady)

Úhrada zákonných 
zástupcov detí 

MŠ v €
(nákup potravín + 

časť režijných 
nákladov)

Celodenná 
strava pre deti 
MŠ

1,12
1,37

1,70 2,82
3,07

1,60 1,22
1,47

Rozpis ceny stravného lístka pre zákonných zástupcov podľa druhu jedla pre deti MŠ: 

                                      Nákup potravín       Čiastočná úhrada      Cena stravného
                                                                    režijn. nákladov                lístka
desiata 0,26 € 0,34 € 0,00 €        0,26 €  0,34 €
obed 0,64 € 0,80 € 0,10 €             0,74 €  0,90 €
olovrant 0,22 € 0,23 € 0,00 € 0,22 €  0,23 €
celodenná strava 1,12 € 1,37 € 0,10 €             1,22 €  1,47 €

V súlade s § 4 ods. 11 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na  stravu  pre 
deti  v  hmotnej  núdzi  zriaďovateľ  určuje  poplatok  rodičov  na  jedno  odobrané  jedlo 
nasledovne:  

Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu
Typ stravníka Desiata

(€)
Obed
(€)

Olovrant (€) Spolu
(€)

deti MŠ 0,00  0,09  0,27 0,13  0,00 0,22  0,27
žiaci ZŠ – I. stupeň -  0,05  0,00 - 0,05  0,00
žiaci ZŠ – II. Stupeň -  0,11  0,06 - 0,11  0,06



    Rozpis finančnej hodnoty  hlavného jedla pre žiakov základných a stredných škôl

Typ stravníka Finančmé 
náklady  na 

nákup potravín
v €

Režijné náklady na 
výrobu a výdaj jedál 

                  Čiastočná
                  úhrada

                     zák.zást.

Úhrada  zákonných 
zástupcov   žiakov škôl 

a ŠZ v €

      Obed
    1. stupeň

0,95  1,08 Na 
každom 

školskom 
zariadení 
ŠJ určí 

zamestnáv
ateľ

0,10  1,05  1,18

      Obed
    2. stupeň

1,01  1,16
      

0,10  1,11  1,26

Študen.
stredných

škôl
       Obed 1,12  1,26

     
0,10  1,22  1,36

Rozpis finančnej hodnoty (v €) hlavného jedla dospelých stravníkov 
Typ stravníka Fin. 

náklady
na 

nákup
potravín

v €

 Režijné
náklady

v €

Celková 
hodnota
hlavného 

jedla
v €

Zamestnávateľ
hradí 55 %

v €

Príspevok 
zamestnanca
a soc. fondu

v €

Príspevok
zo soc.

fondu v €

Úhrada
stravníkom

v €

A B (A+B)=C (Cx55%)=D (Cx45%)=
E

z toho
réžie

F=E-A
G (E-G)=H

Zamestnanci 
školských
zariadení  bez PS 
v pôsobnosti
mesta Rožňava

1,12 
1,26

1,66  2,78  2,92 1,53  1,61 1,25 
1,31

0,13 
0,05

0,1 1,15  1,21

Dôchodcovia-
býv. zamestnanci
školských 
zariadení bez  PS
v pôsobnosti
mesta Rožňava

1,12 
1,26

1,66  2,78  2,92 - 2,78
-

- - 2,78  2,92

 
                                  Michal Domik 
                                           primátor



Diétne stravovanie
PRÍLOHA č.2 

Rozpis finančnej hodnoty celodennej  stravy pre detí MŠ             

Typ stravníka
Finančné náklady 

na nákup 
potravín v €

Režijné
náklady

na výrobu 
a výdaj 
jedál v €

Celková 
hodnota 

celodennej
stravy v €

Zriaďovateľ 
hradí v €

(režijné náklady)

Úhrada zákonných 
zástupcov detí 

MŠ v €
(nákup potravín + 

časť režijných 
nákladov)

Celodenná 
strava pre deti 
MŠ

1,34  1,64 1,70 3,04  3,34 1,60 1,44  1,74

Rozpis ceny stravného lístka pre zákonných zástupcov podľa druhu jedla pre deti MŠ: 

                                      Nákup potravín       Čiastočná úhrada      Cena stravného
                                                                    režijn. nákladov                lístka
desiata 0,31 €  0,41 € 0,00 €        0,31 €  0,41 €
obed 0,77 €  0,96 € 0,10 €              0,87 €  1,06 € 
olovrant 0,26 €  0,27 € 0,00 € 0,26 €  0,27 €
celodenná strava 1,34 € 1,64 € 0,10 €              1,44 €  1,74 €

V súlade s § 4 ods. 11 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na  stravu  pre 
deti  v  hmotnej  núdzi  zriaďovateľ  určuje  poplatok  rodičov  na  jedno  odobrané  jedlo 
nasledovne:  

Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu
Typ stravníka Desiata

(€)
Obed
(€)

Olovrant (€) Spolu
(€)

deti MŠ 0,00  0,22  0,54 0,22  0,00 0,44  0,54
žiaci ZŠ – I. stupeň -  0,24  0,20 -  0,24  0,20
žiaci ZŠ – II. Stupeň -  0,31  0,29 -  0,31  0,29

    Rozpis finančnej hodnoty  hlavného jedla pre žiakov základných škôl



Typ stravníka Finančné 
náklady  na 

nákup potravín
v €

Režijné náklady na 
výrobu a výdaj jedál 

                  Čiastočná
                  úhrada

                     zák.zást.

Úhrada  zákonných 
zástupcov   žiakov škôl 

a ŠZ v €

      Obed
    1. stupeň

1,14  1,30 Na 
každom 

školskom 
zariadení 
ŠJ určí 

zamestnáv
ateľ

0,10  1,24  1,40

      Obed
    2. stupeň

1,21  1,39       
0,10 

1,31  1,49

   
                                  Michal Domik
                                           primátor

V zmysle  §  6  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  dňom 
vyvesenia tohto návrhu plynie 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby 
uplatniť  pripomienku  k návrhu  v písomnej  forme,  elektronicky  na  adrese  juraj.halyak@roznava.sk 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Rožňave v kancelárii  č.  117. Pripomienkou možno 
navrhnúť  nový  text  alebo  odporučiť  úpravu  textu,  a to  doplnenie  alebo  zmenu,  vypustenie  alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

mailto:juraj.halyak@roznava.sk

