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Zmena č. 8 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

Mesta Námestova 

č.  3/2008 

o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach 
v znení zmeny č. 1 zo 7.9.2009, č. 2 z 27.6.2011, č. 3 z 19.9.2011 č. 4 z 13.6.2012 č. 5 zo 

26.6.2013, zmeny č. 6 z 17.6.2015 a zmeny č. 7 z 8.6.2016 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Námestove podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tejto zmene 

všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách 

a školských zariadeniach (ďalej aj VZN alebo nariadenie): 

 

 V Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

sa doterajšie znenie 

 

(1) Mesto je zriaďovateľom materských škôl (ďalej aj MŠ): 

a) MŠ Bernolákova 252, Námestovo, 

b) MŠ Komenského 495, Námestovo, 

c) MŠ Veterná 150, Námestovo. 

(2) Mesto je zriaďovateľom školských klubov detí (ďalej aj ŠKD): 

a) ŠKD pri ZŠ Komenského 495/33, Námestovo, 

b) ŠKD pri ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo, 

(3) Mesto  je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej CVČ): 

a) Centrum voľného času Maják, Komenského 487, Námestovo. 

(4) Mesto je zriaďovateľom základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ): 

a) Základná umelecká škola Hattalova 367/15, Námestovo. 

(5) Mesto je zriaďovateľom zariadení školského stravovania (ďalej ZŠS): 

a) ZŠS pri ZŠ Komenského 495/33, Námestovo, 

b) ZŠS pri ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo,  

c) ZŠS pri MŠ Bernolákova 252, Námestovo, 

d) ZŠS pri MŠ Veterná 150, Námestovo. 

nahrádza novým znením: 

 

(1) Mesto je zriaďovateľom materských škôl (ďalej aj MŠ): 

a) MŠ Bernolákova 252, Námestovo, 

b) MŠ Komenského 495, Námestovo, 

c) MŠ Veterná 159, Námestovo. 

(2) Mesto je zriaďovateľom školských klubov detí (ďalej aj ŠKD): 

a) ŠKD pri ZŠ Komenského 495/33, Námestovo, 

b) ŠKD pri ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo, 
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(3) Mesto  je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej CVČ): 

a) Centrum voľného času Maják, Komenského 487, Námestovo. 

(4) Mesto je zriaďovateľom základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ): 

a) Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, Hattalova 367/15, Námestovo. 

(5) Mesto je zriaďovateľom zariadení školského stravovania (ďalej ZŠS): 

a) ZŠS pri ZŠ Komenského 495/33, Námestovo, 

b) ZŠS pri ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo,  

c) ZŠS pri MŠ Bernolákova 252, Námestovo, 

d) ZŠS pri MŠ Veterná 159, Námestovo. 

 

 

V Čl. 6 

Zariadenie školského stravovania 

 

sa doterajšie znenie 

 

Podľa §140 ods. 9. a 10. zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov prispieva zákonný zástupca na režijné náklady 0,05 € 

na jedno hlavné jedlo a jedného stravníka. 

 

 

nahrádza novým znením: 

 

Podľa §140 ods. 9. a 10. zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov prispieva zákonný zástupca na režijné náklady 0,40 € 

na jedno hlavné jedlo a jedného stravníka. 

 

 

 

V Čl. 7 

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku 

 

sa doterajšie znenie 

 

 

(6) ZŠS poskytuje stravovanie iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a  

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Uvedení stravníci 

prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v mesačnej výške  

1,13 €  

 

 

nahrádza novým znením: 

 

(6) ZŠS poskytuje stravovanie iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a  

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Cena jedla pre iných 

stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných nákladov. 
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a dopĺňa sa ods  (9) a (10) 

 

(9) Nárok na dotáciu podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vznikne dieťaťu posledného ročníka 

materskej školy žiakovi základnej školy len v prípade, že sa v konkrétny deň zúčastní 

výchovno-vzdelávacej činnosti, je prihlásené na školské stravovanie a odoberie obed. 

(10) Zákonní zástupcovia detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a žiakov 

základnej školy uhradia do 5. 09. príslušného roka okrem príspevku na stravu 

jednorazovú zálohovú platbu 20.-€. Táto bude použitá na úhradu stravnej jednotky v dni, 

kedy nebude dieťa v materskej škole prítomné, ale rodičia dieťa zo stravy nevyhlásia. 

Zúčtovanie zálohy sa zrealizuje minimálne 1- krát ročne, alebo podľa jej vyčerpania. 

 

  

 

 

 

 

Čl. 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

sa dopĺňa o ods13) 

 

 

13) Zmena č. 8 tohto VZN bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Námestove dňa  

     19.06.2019 a účinnosť nadobúda od  1. septembra 2019 

 

 

 

 

 

 

                     Milan Hubík 

primátor mesta 

Vyvesené na úradnej tabuli 

mesta dňa :    3.6.2019     . 

Zvesené :                            . 

 


