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Vyhodnotenie pripomienkového konania k predloženému návrhu  

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 

 

Spôsob pripomienkového konania  verejné 

Zoznam pripomienkujúcich subjektov (FO, PO) 1. 
2. 

JUDr. Branislav Petroch 
Základná škola A. Sládkoviča 

Počet pripomienkujúcich subjektov (FO, PO) 2  

Zaslali do stanoveného termínu 2  

Zaslali po termíne 0  

Počet vznesených pripomienok 3  

Počet akceptovaných 3  

Počet neakceptovaných 0  
 

 
Subjekt 

Pripomienka Por. č. Typ Vyhodnotená Spôsob vyhodnotenia 

JUDr. Branislav Petroch 
 

Článok 1 Predmet úpravy úprava znenia 
 
Pôvodné znenie: 
Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač: 
výšku úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
výšku čiastočnej úhrady nákladov na činnosti školského klubu detí, 
výšku čiastočnej úhrady nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, 
výšku čiastočnej úhrady nákladov v školskej jedálni, výšky príspevku na režijné náklady 
a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni. 
 
Navrhované znenie: 
1. Týmto nariadením mesto určuje: 
a) výšku úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) výšku čiastočnej úhrady nákladov na činnosti školského klubu detí, 
c) výšku čiastočnej úhrady nákladov spojených so štúdiom v zákl. umeleckej škole, 
d) výšku čiastočnej úhrady nákladov v školskej jedálni, výšky príspevku na režijné 
náklady a podmienky úhrady na stravovanie v školskej jedálni. 
2. Osoby povinné platiť nariadením určené úhrady: zákonní zástupcovia detí, dospelé 
osoby, zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. 

1. O A Opravené v texte VZN 
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Článok 6 Záverečné ustanovenia úprava znenia 
Pôvodné znenie: 
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Sliač č. dňa x.x.2022. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023.  
 
Navrhované znenie: 
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva Sliač č. __  dňa __.__.2022. 
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Sliač č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 
jeho internetovej stránke 16.12.2022. 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 01.01.2023. 

2. O A Opravené v texte VZN 

ZŠ A. Sládkoviča Článok 5 bod 7 písm b) úprava výšky príspevku na režijné náklady na jedno odobraté 
jedlo (obed) pre zamestnanca škola a cudzieho stravníka z 1,30 € na 1,50 € na základe 
nového prepočtu režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov v školskej jedálni  
 
Pôvodné znenie: 
7. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona, určuje výšku 
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov v školskej jedálni 
nasledovne: 
a) zákonný zástupca žiaka Z uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 3,00 € 
mesačne, 
b) zamestnanec školy  cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na režijné náklady na jedno 
odobraté jedlo (obed) vo výške 1,30 € a raňajky vo výške 0,33 €, ktorý sa stanovuje 
prepočítaním skutočných nákladov. 
 
Navrhované znenie: 
7. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona, určuje výšku 
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov v školskej jedálni 
nasledovne: 
a) zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 
3,00 € mesačne, 
b) zamestnanec školy  cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na režijné náklady na jedno 
odobraté jedlo (obed) vo výške 1,50 € a raňajky vo výške 0,33 €, ktorý sa stanovuje 
prepočítaním skutočných nákladov. 

3. O A Opravené v texte VZN 

 

Vysvetlivky: O - obyčajná pripomienka, A - akceptovaná pripomienka, N - neakceptovaná pripomienka, ČA – čiastočne akceptovaná 

Prerokované 06.12.2022          

V Sliači, 07.12.2022                                                                      Zapísal : Ing. Martina Palčovičová 


