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Všeobecne záväzné nariadenie
1

číslo 2/2018
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 6,00 € 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.

§3

2

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 5,00 € 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.

§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
( 1 ) 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:
a) materské školy zriadené mestom
Materská
škola
(stravníci od
2-6 rokov)
€
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desiata obed olovrant

0,26

0,64

0,22

Cena potravín
hradená
rodičom/ deň

Príspevok rodiča
na režijné
náklady/ deň

Úhrada rodiča
spolu/deň

1,12

0,05

1,17

b) 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 6-11
rokov

0,95 €

0,05 €

1,00 €

Stravníci od 11-15
rokov

1,01 €

0,05 €

1,06 €

Stravníci od 1518/19 rokov

1,12 €

0,05 €

1,17 €

c) zamestnanci škôl a školských zariadení
Cena potravín hradená
Cudzí stravníci a
zamestnancom a cudzím
zamestnanci
stravníkom/deň
obed - €

1,12 €

Príspevok na
režijné
náklady/deň

Úhrada stravy cudzí
stravníci
a zamestnanci/deň

Skutočné režijné
náklady za
predchádzajúci účtovný
rok

1,12 € + skutočné režijné
náklady za predchádzajúci
účtovný rok

( 2 ) 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.
§6
Záverečné ustanovenia
( 1 ) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 2/2018 sa ruší:
- VZN č. 2/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy schválené uznesením MsZ v Šahách č.22VIIc)/12-Z zo dňa 28.08.2012 účinné od 01.09.2012.
- Dodatok č.1 k VZN číslo 2/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy schválené MsZ v Šahách č.37V.b)/13-Z účinné od 01.09.2013.

-

Dodatok č.2 k VZN číslo 2/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy schválené MsZ
v Šahách č. 14-X/16-Z účinné od 14.5.2016.

( 2 ) VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šahy schválilo MsZ v Šahách na svojom zasadnutí dňa
04.07.2018 uznesením č. 37-VIII./18-Z. s účinnosťou od 2.9.2018.

Ing. Štefan Gregor
primátor mesta
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