VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN
O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA/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 v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle
§ 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/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

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevkov na
čiastočnú

úhradu

nákladov

v školských

výchovno-vzdelávacích

zariadeniach

a

v školských účelových zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Dolný Kubín.
2. Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorými sú:
a) materská škola,
b) ZUŠ,
c) školský klub detí,
d) centrum voľného času.
3. Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach, ktorými sú školské
jedálne.
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Čl. 2
Materská škola

1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských
škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
2. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole sa stanovuje nasledovne:

Materská škola

Mesačný príspevok za
pobyt dieťaťa v MŠ vo veku 2-3 roky
v mesiacoch september až jún
Mesačný príspevok za pobyt
dieťaťa v MŠ vo veku 3-6 rokov
v mesiacoch september až jún
Mesačný príspevok za
pobyt dieťaťa v MŠ vo veku 2-6 rokov
v mesiacoch júl a august
MŠ Obrancov mieru
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa
v MŠ, ktoré využije aspoň raz mesačne
službu MŠ do 17,30 hod.
v mesiacoch september až jún

Výška príspevku v EUR
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt
dieťaťa
dieťaťa mimo
Dolný Kubín
Dolného Kubína
33

35

15

17

30

34

16

18

3. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ za pobyt dieťaťa do troch rokov uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.
4. Zvýšený príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Obrancov

mieru uhrádza

zákonný zástupca za dieťa, ktoré aspoň raz mesačne využije službu otvorenia MŠ do
17,30 hod.
5. Pomernú časť príspevku podľa odseku 2 uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez
možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.
6. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v §
28 ods.6 a § 28 ods.7 a) zákona č. 245/2008 Z.z.
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7. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Spôsob platenia spresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

Čl. 3
ZUŠ
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole je stanovená nasledovne:
a. v prípravnom štúdiu; v skupinovom vyučovaní (hudobný, výtvarný, tanečný,
literárno-dramatický odbor) - 4,00 EUR
b. v základnom štúdiu;
• v skupinovom vyučovaní - (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický
odbor) - 4,00 EUR
• v individuálnom vyučovaní - 8,00 EUR
• zborový spev – cirkevná hudba - 1,00 EUR
c. v štúdiu dospelých:
• skupinové vyučovanie - 10,00 EUR
• individuálne vyučovanie - 12,00 EUR
2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Spôsob platenia spresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

Čl. 4
Školský klub detí (ŠKD)
1. Zákonný zástupca prispieva mesačne na jedného žiaka v ŠKD sumou vo výške 4,5
EUR. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej
činnosti.
2. Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou
je školský klub detí, je možné znížiť alebo odpustiť, ak zákonný zástupca žiaka o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
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3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy.

Čl. 5
Centrum voľného času
1. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť detí a žiakov v ich voľnom čase podľa výchovného programu školského
zariadenia.
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ Domček sa stanovuje vo výške
od 2 do 6 EUR podľa náročnosti a druhu klubovej alebo záujmovej činnosti a veku
klienta. Riaditeľ CVČ Domček vnútornou smernicou určí výšku príspevkov pre
jednotlivé záujmové útvary a tiež nepravidelnú záujmovú a klubovú činnosť.
3. Mesačný príspevok za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centrách
voľného času pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín je u právnych
subjektov, pri ktorých je CVČ zriadené, daný sumou:

CVČ pri ZŠ

Výška príspevku v EUR
trvalý pobyt Dolný Kubín

Výška príspevku v EUR
trvalý pobyt mimo
Dolný Kubín

2,00 – 3,00

6,00 – 7,00

4. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť každého navštevovaného
záujmového útvaru, klubovej alebo záujmovej činnosti centra na príslušný školský rok
určí a zverejní riaditeľ centra voľného času najneskôr do 1. septembra príslušného
školského roka.
5. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci spôsobom, ktorý určí
riaditeľ centra voľného času.
6. Príspevok v centre voľného času na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou
je centrum voľného času, je možné znížiť alebo odpustiť, ak zákonný zástupca žiaka o to
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písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
7. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

Čl. 6
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň (ďalej ŠJ) môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov
škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2. Stravníkmi v ŠJ môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
3. ŠJ poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva aj
na úhradu režijných nákladov.
4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje nasledovne:

MŠ stravníci od 2 do 6 rokov
V ZŠ stravníci od 6 do 11 rokov

V ZŠ stravníci od 11 do 15 rokov
Zamestnanci škôl a školských
zariadení
Iné fyzické osoby so súhlasom
RÚVZ
VZN 1/2013

0,26
0,64
0,22
0,30
0,95
0,30
1,01

Režijné náklady
paušálne
mesačne EUR
0
2,00
0
0
2,00
0
2,00

1,20

2,00

0,30
1,12
x
1,12

x
x
x
x

Stravná
jednotka EUR

Školská jedáleň
desiata
obed
olovrant
desiata
obed
desiata
obed
obed športové
triedy
desiata
obed
desiata
obed
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5. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín paušálne finančnou čiastkou
2,00 € na jedného stravníka mesačne.
6. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému v
sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.
7. Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ určí
pre konkrétnu kategóriu uvedenú tohto nariadenia riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠJ v
súlade s ustanoveniami § 140, ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8. Príspevok za úhradu v ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity sa uhrádza bezhotovostnou
formou vopred do 25.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza.
9. Dospelá osoba (stravník) uhrádza za jedno hlavné jedlo poplatok, ktorý sa skladá z
príspevku vo výške nákladov na nákup potravín uvedeného v odseku 4 a režijných
nákladov, ktoré určí riaditeľ školy s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je ŠJ.
10. Úhradu za jedno hlavné jedlo zamestnanca školy s právnou subjektivitou určí riaditeľ
školy vnútornou smernicou, pričom pri určení výšky úhrady riaditeľ školy rešpektuje
príslušné ustanovenia § 152 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov.
11. Úhradu za jedno hlavné jedlo

zamestnanca školy bez právnej

subjektivity určuje

zriaďovateľ školy osobitným predpisom.

Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 11. februára 2013 na úradnej tabuli Mesta
Dolný Kubín a zverejnený na internetovej stránke Mesta Dolný Kubín.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín
č. .139/2013 zo dňa 28.02.2013.
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3. Zrušuje sa: VZN č.8/2010 zo dňa 16.12.2010 s dodatkom č.1 schváleným dňa 29.9.2011
účinným odo dňa 1.11.2011 a dodatok č.2 schválený dňa 7.6.2012 s účinnosťou odo dňa
1.9.2012.
4. Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 4.3.2013 jeho vyvesením na úradnej tabuli Mesta
Dolný Kubín a nadobúda účinnosť dňa 1.4.2013.

Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín
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