Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťa/žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole, žiakov v
základnej umeleckej škole a na činnosť školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm.
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a na základe ust. § 28 ods.5, § 114 ods. 6 zákona, § 115 ods. 5, § 116, ods.6, § 49 ods. 4 a §
141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Mesto je zriaďovateľom materských škôl (ďalej MŠ):
a) MŠ Obrancov mieru 1175/16, Dolný Kubín
b) MŠ Na sihoti 1163/35, Dolný Kubín
c) MŠ Námestie slobody 1570/5, Dolný Kubín
d) MŠ Odbojárov 1962/16, Dolný Kubín
e) MŠ Chočská 1585/29, Dolný Kubín
f) MŠ Záskalická 2053/5, Dolný Kubín
g) MŠ Komenského 279/32, Dolný Kubín - Kňažia
(2) Mesto je zriaďovateľom školských klubov detí (ďalej ŠKD):
a) ŠKD pri ZŠ s MŠ Komenského 279/32, Dolný Kubín - Kňažia
b) ŠKD pri ZŠ M. Kukučína SNP 1199/36, Dolný Kubín
c) ŠKD pri ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 4, Dolný Kubín
d) ŠKD pri ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín
(3) Mesto je zriaďovateľom školských stredísk záujmovej činnosti (ďalej ŠSZČ):

a) ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Komenského 279/32, Dolný Kubín - Kňažia
b) ŠSZČ pri ZŠ M. Kukučína SNP 1199/36, Dolný Kubín
c) ŠSZČ pri ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 4, Dolný Kubín
d) ŠSZČ pri ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín
(4) Mesto je zriaďovateľom Centra voľného času Domček, Lucenkova 1209/18, Dolný
Kubín (ďalej CVČ).
(5) Mesto je zriaďovateľom základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ):
a) Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody 1271/6, Dolný Kubín
b) Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa, Matúškova 1632/5, Dolný
Kubín
(6) Mesto je zriaďovateľom zariadení školského stravovania (ďalej ZŠS):
a) ZŠS pri ZŠ s MŠ Komenského 279/32, Dolný Kubín - Kňažia
b) ZŠS pri ZŠ M. Kukučína SNP 1199/36, Dolný Kubín
c) ZŠS pri ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 4, Dolný Kubín
d) ZŠS pri ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín
e) ZŠS pri MŠ Obrancov mieru 1175/16, Dolný Kubín
f) ZŠS pri MŠ Na sihoti 1163/35, Dolný Kubín
g) ZŠS pri MŠ Námestie slobody 1570/5, Dolný Kubín
h) ZŠS pri MŠ Odbojárov 1962/16, Dolný Kubín
ch) ZŠS pri MŠ Chočská 1585/29, Dolný Kubín
i) ZŠS pri MŠ Záskalická 2053/5, Dolný Kubín
Čl. 2
Účel nariadenia
(1) Účelom tohto nariadenia je

a) určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na vzdelávanie detí v materských školách, na činnosť ŠKD, ŠSZČ, CVČ
Domček,
b) určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka, resp. plnoletého žiaka v
ZUŠ
c) určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka, dospelého stravníka
a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v ZŠS a diétne
stravovanie v ZŠS.
Čl. 3
Materské školy
(1) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských
škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15%
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré ma 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.
(4) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa,
a) ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádza materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
Čl. 4
Školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času
(1) ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole
nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú
na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo
vyučovania a v čase školských prázdnin.
(2) ŠSZČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia pre deti oddychové
a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

(3) CVČ zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich
voľnom čase.
Čl. 5
Základná umelecká škola
(1) ZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Môže organizovať aj štúdium
pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Čl. 6
Zariadenie školského stravovania

ZŠS poskytuje stravovanie deťom alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky

Čl. 7
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

(1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách podľa čl.1 ods. a - g) je 12 EUR
za jedno dieťa mesačne. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Iný
spôsob platenia ako aj termín splatnosti je možné zmeniť a riaditeľka školy ho upraví vo
vnútornom predpise.
(2) Mesto Dolný Kubín určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
ŠKD nasledovne:
- pre zákonného zástupcu žiaka

3,50 EUR

(3) Mesto Dolný Kubín určuje minimálnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť ŠSZČ a CVČ nasledovne:
- pre zákonného zástupcu žiaka minimálnu hranicu

1,50 EUR

Riaditeľ školy, školského zariadenia môže vo vnútornom predpise zvýšiť výšku príspevku
podľa náročnosti záujmového útvaru do výšky 15% sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa §2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Mesto Dolný Kubín určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
štúdiom na základnej umeleckej škole nasledovne:
a.) v prípravnom štúdiu;
v skupinovom vyučovaní (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor 4,00 EUR
b.) v základnom štúdiu ;
- v skupinovom vyučovaní

3,00 EUR

- v individuálnom vyučovaní

8,00 EUR

c.) v štúdiu dospelých:
- skupinové vyučovanie

10,00 EUR

- individuálne vyučovanie

12 EUR

(5) Mesto Dolný Kubín určuje výšku príspevku na stravovanie v ZŠS na stravníka
v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:
stravníci
MŠ: stravníci od
2 – 6 rokov

desiata

Obed

olovrant

SPOLU

0,27

0,59

0,20

1,06

0,30

0,90

1,20

0,30

0,96

1,26

0,30

1,06

1,36

ZŠ: Stravníci
6.-11 rokov
Stravníci 11-15
rokov
Zamestnanci
škôl a školských
zariadení
ZŠ: športové
triedy stravníci
6 – 11 rokov

1,13

športové triedy
stravníci 11 –

1,20

a jedlo

15 rokov

6) Mesto Dolný Kubín určuje výšku mesačného príspevku na diétne stravovanie v ZŠS na
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

stravníci
MŠ:
stravníci od
2 – 6 rokov
ZŠ:
Stravníci
6.-11 rokov
Stravníci
11-15 rokov
Zamestnanci
škôl
a školských
zariadení

desiata

Obed

olovrant

SPOLU

0,32

0,72

0,24

1,28

1,08

1,08

1,16

1,16

1,16

1,16

(7) 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 vo výške 1,16 EUR. Výšku režijného
poplatku si upraví právny subjekt vo vnútornom predpise.
(8)Mesto Dolný Kubín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa čl.1 môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa čl. 4, 5, 6, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesto Dolný Kubín
deleguje túto kompetenciu na riaditeľov škôl a školských zariadení.
(9) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, dospelý žiaka a fyzická osoba sú povinní uhradiť
finančný príspevok podľa ods. 2, 3, 4, 5 do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
poštovou poukážkou alebo prevodom na účet školy, školského zariadenia. Iný spôsob platenia
ako aj termín splatnosti je možné zmeniť a riaditeľ/ka školy, školského zariadenia ho upraví
vo vnútornom predpise

Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
mesta Dolný Kubín.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Dolný
Kubín dňa 16.12.2010.
(3) Zrušuje sa: VZN č. 6/2008 zo dňa 4.9.2008
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.2.2011

V Dolnom Kubíne dňa 16.12.2010
Ing. Ivan Budiak
primátor mesta

