MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA VEĽKÝ MEDER Č.208
O URČENÍ VÝŠKY A SPÔSOB ÚHRADY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V
ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA VEĽKÝ MEDER.

Nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019

Mesto Veľký Meder v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelavaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škô1, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov

vydáva
všeobecne záväzné nariadenie (dalej len ,, VZN“) č. 208, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Veľký Meder.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v základnej
umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a za
poskytovanie stravy v školskej jedálni pri základných a materských školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder, prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka alebo dospelá osoba mesačným príspevkom, ktorého výšku určuje Mesto Veľký
Meder ako zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku v
jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký
Meder a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu tohto príspevku.
3. Príspevok je príjmom rozpočtu Mesta Veľký Meder.
§2
Vyživovacia povinnost’
Rodič dieťaťa, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť je povinná
prispievat’ na čiastočnú náhradu:
- nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len ,,MŠ”),
- za pobyt v školskom klube detí (ďalej len ,,ŠKD“),
- na činnosť v centre vol'ného času (ďalej len ,,CVČ”)
- nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej len ,,ZUŠ”),
- nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni (ďalej len ,,ŠJ“) pri materských
školách a základných školách (ďalej len ,,ZŠ”).

§3
Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.
2.
3.
4.

Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca sumou na
jedno dieťa 5,50 € .
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.1
Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v prípadoch
stanovených zákonom.2
Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ do
pokladne MŠ v hotovosti.
§4
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium
v základnej umeleckej škole

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ zákonný zástupca žiaka prispieva podľa veku
a druhu výučby nasledovne:
Forma štúdia

Prípravné
štúdium

Základné
štúdium

Dospelá
osoba (1825 rokov)

Dospelá osoba
(rozšírené
štúdium)

Individuálne
Skupinové

6,00 €
4,50 €

7,50 €
5,50 €

7,50 €
5,50 €

8,50 €
6,50 €

Dospelá
osoba
(zárobkovo
činná)
12,00 €
8,00 €

2. Príspevok sa uhrádza polročne vopred, za I. školský polrok najneskôr do 25. októbra a za II.
školský polrok do 25. februára.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ sa hradí na účet mesta Veľký Meder.
4. Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi ZUŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona, platí 20%
príspevku určeného v § 4 bod 1.
5. Ak z jednej spoločne posudzovanej rodiny dieťa, alebo deti spoločne navštevujú v ZUŠ 3 alebo
viac druhov výučby, na každý sa znižuje príspevok uvedený v § 4 bod.1. na polovicu.
6. Mesto Veľký Meder, ako zriaďovateľ ZUŠ, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom.3

§ 28 ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
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§ 28 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
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§ 49 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.
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§5
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí
1. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí na žiaka sumou 4,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok vyberá. Pri neuhradení príspevku zákonným
zástupcom za predchádzajúce dva mesiace, bude žiak zo školského klubu detí vylúčený na
základe rozhodnutia riaditeľa ZŠ.
3. Zákonný zástupca žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ŠKD do pokladne
ZŠ v hotovosti.
4. Ak z jednej spoločne posudzovanej rodiny navštevuje školský klub 2 alebo viac detí, príspevok
sa znižuje na každé dieťa na 3,70 €.
5. Ak z jednej spoločne posudzovanej rodiny navštevuje školský klub 3 alebo viac detí, príspevok
sa znižuje na každé dieťa na 3,00 €.
6. Rozhodnutie o znížení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klubu detí
podľa § 5 bod 4 a 5 vydá riaditeľ ZŠ.
§6
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času
1. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou CVČ na žiaka sumou 12,00 € ročne za každý krúžok.
2. Dospelá osoba, zárobkovo činná s vlastným príjmom prispieva na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou CVČ sumou 20,00 € ročne za každý krúžok.
3. Príspevok sa uhrádza za školský rok vopred do 20. novembra v hotovosti do pokladne CVČ.
4. Mesto Veľký Meder, ako zriaďovateľ CVČ, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom.4
5. Ak z jednej spoločne posudzovanej rodiny navštevuje CVČ 3 alebo viac detí, na každé dieťa
sa znižuje príspevok uvedený v §6 bod 1. na polovicu.
§7
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľký Meder, poskytuje stravovanie deťom a
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky. Zákonný zástupca prispieva čiastočne aj na úhradu režijných nákladov.
2. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma
na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
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§ 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti a odporúčané
výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý
stravovací deň nasledovne:

Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín
na 1 jedlo
1. finančné pásmo
Desiata
Obed

MŠ denná
(stravník dieťa MŠ)
MŠ denná
(stravník dieťa MŠ,rok
pred plnením PŠD)

Olovrant

Spolu
náklady
na
nákup
potravín

Príspevok Dotácia na
zák.zást. podporu

Platba zák.
zást.
na 1 deň

na režijné dieťaťa k
(RN a dopl.
náklady
stravovacím na nákup
návykom
potravín)

0,34

0,80

0,23

1,37

0,30

0,00

1,67

0,34

0,80

0,23

1,37

0,30

1,20

0,47

0,00

1,08

0,00

1,08

0,30

1,20

0,30

0,00

1,16

0,00

1,16

0,30

1,20

0,30

0,00

1,26

0,00

1,26

0,30

0,00

1,56

Školská jedáleň pri ZŠ
ZŠ stravník – žiak
I. stupňa ZŠ
ZŠ stravník – žiak
II. stupňa ZŠ
Dospelí stravníci

4. Pre stravníka v MŠ, ktorý nie je stravníkom “rok pred plnením PŠD”, ktorého zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo príspevku k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.v hmotnej núdzi režijné náklady sa stanovujú vo
výške 0,15 €/ obed.
5. Príspevok určený podľa tohto článku nariadenia sa uhrádza do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza.
6. Pre stravníkov MŠ pred plnením PŠD a žiakov ZŠ I. a II. stupňa sa uhrádza záloha za 10
obedov a režijné náklady na obdobie mesiace september – december a mesiace január- jún.
Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku stravníka.
7. Úhrada zálohy sa realizuje z dôvodu, ak stravníka/žiaka zákonný zástupca neodhlási včas zo
stravy.5
8. Stravník s diétou – ak zákonný zástupca preukáže lekárske potvrdenie od odborného lekára
(špecialista, gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) bude mu dotácia 1,20 € na deň,
kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení poskytnutá. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ
zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v školskom zariadení. Zákonný zástupca za
stravníka s diétou režijné náklady neuhrádza.
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSV aR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený
o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovnovzdelávacej činnosti v základnej škole, MŠ a odobralo stravu.
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Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije
účelovo na náklady školskej jedálne.
10. ŠJ pri MŠ poskytuje stravovanie pre cudzích stravníkov škôl a školských zariadení mimo
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s písomným súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
11. Mesto Veľký Meder, ako zriaďovateľ ŠJ, može rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom.6 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa
poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
9.

§8
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť všeobecné záväzné
nariadenie mesta Veľký Meder č. 148/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre
voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder v znení
všeobecného záväzného nariadenia č. 194/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Meder
č. 148/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
základnej umeleckej škoe, školaskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder.
§9
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie môže menit’ a dopĺňat’ Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi podľa
potrieb mesta v súlade s právnymi normami vydanými po účinnosti nariadenia.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Gergő Holényi
primátor mesta
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§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

