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Všeobecne záväzné nariadenia číslo 3/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šahy
Mestské zastupiteľstvo v Šahách v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 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 a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 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
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý je
povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný
zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy,
d) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§2
Výška príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
( 1 ) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 9,00 € za kalendárny mesiac.
( 2 ) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:
a) 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 ,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
( 3 ) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas
prerušenej dochádzky.
( 4 ) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
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.
( 5 ) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným
prevodom na bežný účet zriaďovateľa alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
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§3
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
( 1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
mestom prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 7,00 € za kalendárny mesiac.
( 2 ) Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
( 3 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca
uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou za určené obdobie
v zmysle interného predpisu školy.
§4
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy
( 1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou základnej umeleckej školy zriadenej
mestom prispieva
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravnom štúdiu sumou 5,00 € za kalendárny
mesiac,
b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v základnom štúdiu na I. stupni (kolektívne
vyučovanie) sumou 6,50 €, na II. stupni 7,00 € za kalendárny mesiac,
c) dospelá osoba do 25 rokov sumou 11,00 €, dospelá osoba nad 25 rokov sumou 21,00 € za
kalendárny mesiac (kolektívne vyučovanie – výtvarný, tanečný, literárno-dramatický
odbor)
d) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v základnom štúdiu na I. stupni (individuálne
vyučovanie) sumou 8,50 € , na II. stupni 9,00 za kalendárny mesiac,
e) dospelá osoba do 25 rokov sumou 13,50 €, dospelá osoba nad 25 rokov 40,00 € za
kalendárny mesiac (individuálne vyučovanie – hudobný odbor)
( 2 ) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy v zastúpení primátorom mesta 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 (1).
( 3 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy zákonný
zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza bezhotovostným prevodom na bežný účet
zriaďovateľa alebo poštovou poukážkou za daný školský polrok do 30.09 a 28.02. v príslušnom
školskom roku.
§5
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, a vo výške stanoveného príspevku na režijné náklady:
(1) Materské školy zriadené mestom
Materská
Cena potravín
Príspevok rodiča na
Úhrada rodiča
škola
desiata obed olovrant hradená rodičom/ režijné náklady/
spolu/deň
(od 2-6 r.)
deň
deň
€
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0,38

0,90

0,26

1,54

0,15

1,69

a) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
materskej škole a odobralo stravu. Zákonný zástupca je povinný uhrádzať za stravu
finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na nákup potravín a režijných
nákladov podľa § 5 ods. 1 tohto VZN.
b) Ak dieťa posledného ročníka materskej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho
lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu, vyplatí zriaďovateľ
zákonnému zástupcovi dieťaťa prostredníctvom materskej školy.
c) Dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, ak sa dieťa
nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, bez ohľadu na to, či
stravu odobral, alebo nie. V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup potravín
zástupca dieťaťa (stravníka), ak stravníka riadne neodhlásil zo stravy.
d) Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov riaditeľa materskej školy
a vedúcej školskej jedálne. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady
na nákup potravín podľa § 5 ods. 1 tohto VZN a to aj v prípade, ak stravník stravu
neodobral.
(2) Základné školy zriadené mestom
Základná škola
(obed)

Cena potravín hradená
rodičom žiaka – obed/deň

Príspevok rodiča na
režijné náklady/deň

Úhrada rodiča
spolu/deň

Stravníci od 611 rokov

1,21

0,15

1,36

Stravníci od 1115 rokov

1,30

0,15

1,45

a) Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka
podľa osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a
odobral stravu. Zákonný zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo
výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa a výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov podľa § 5 ods. 2 tohto
VZN.
b) Ak žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný
stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ zákonnému
zástupcovi dieťaťa prostredníctvom základnej školy.
c) Dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, ak sa žiak nezúčastnil
výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole, bez ohľadu na to, či stravu odobral,
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alebo nie. V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup potravín zástupca žiaka
(stravníka), ak stravníka riadne neodhlásil zo stravy.
d) Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov riaditeľa základnej školy
a vedúcej školskej jedálne. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca náklady
na nákup potravín podľa § 5 ods. 2 tohto VZN a to aj v prípade, ak stravník stravu
neodobral.
(3) Zamestnanci škôl a školských zariadení
Cudzí stravníci
a zamestnanci

obed - €

Cena potravín hradená
zamestnancom a cudzím
stravníkom/deň

Príspevok na
režijné
náklady/deň

Úhrada stravy cudzí
stravníci
a zamestnanci/deň

1,41€

Skutočné režijné
náklady za
predchádzajúci účtovný
rok

1,41€
+ skutočné režijné náklady
za predchádzajúci účtovný
rok

(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca
a zamestnanec školy uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školských jedálni
alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
(5) Dieťaťu alebo žiakovi (stravníkovi), ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie potvrdené lekárom – špecialistom, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že
materská alebo základná škola nezabezpečí diétne stravovanie a toto dieťa alebo žiak
(stravník) sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, patrí dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka. Dotáciu vo výške 1,20 € vyplatí zriaďovateľ
zákonnému zástupcovi, a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v škole. Podrobnosti o spôsobe úhrady upravuje školský poriadok alebo interný
predpis školskej jedálne pri materskej školy a základnej školy.
§6
Záverečné ustanovenia
( 1 ) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 3/2019 sa ruší:
- VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy schválené uznesením MsZ v Šahách
č.37-VIII./18-Z zo dňa 04.07.2018 účinné od 02.09.2018.
( 2 ) VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy schválilo MsZ v Šahách na svojom zasadnutí
dňa 04.07.2019 uznesením č. 08-IV./19-Z. s účinnosťou od 01.09.2019.

Ing. Štefan Gregor
primátor mesta
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