Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2019 (ďalej len „VZN“) o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín
Návrh VZN:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 10. 06. 2019
- zverejnený na internetovej adrese mesta dňa : 10. 06. 2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 20. 06. 2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín 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 zmien
a doplnkov podľa ust. § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 , § 116 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.
Článok 1
Predmet úpravy
1) Týmto VZN sa určuje:
- výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole,
- výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole,
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí,
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času.
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni.
Článok 2
Príspevky v materskej škole ( v MŠ )
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 eur.
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávok 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,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do 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.
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4) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení poplatku
zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, bude dieťa z materskej školy vylúčené
riaditeľom.
Článok 3
Príspevky v základnej umeleckej škole ( v ZUŠ )
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej
škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou:
a) prípravné štúdium
10,00 eur/mesiac
- skupinové vyučovanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore
b) základné štúdium pre I. stupeň
- individuálne vyučovanie v hudobnom odbore
12,00 eur/mesiac
10,00 eur/mesiac
- skupinové v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore
15,00 eur/mesiac
- rozšírené vyučovanie
c) základné štúdium pre II. stupeň
- individuálne vyučovanie v hudobnom odbore
12,00 eur/mesiac
10,00 eur/mesiac
skupinové
v
hudobnom,
tanečnom
a
výtvarnom
odbore
d) štúdium pre dospelých - bývalí žiaci I. a II. stupňa
- individuálne vyučovanie 15,00 eur/mesiac
12,00 eur/mesiac
- skupinové vyučovanie
- ostatní dospelí individuálne a skupinové vyučovanie 20,00 eur/mesiac
2) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku 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.
Článok 4
Príspevky v centre voľného času ( v CVČ)
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva :
a) zákonný zástupca na jedno dieťa ročne 13 eur,
b) dospelá osoba polročne 18 eur.
2) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 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.
Článok 5
Príspevky v školskom klube detí ( v ŠKD)
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8 eur.
2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 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.
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Článok 6
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ( v ŠJ)
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom, zamestnancom, dôchodcom a iným
fyzickým osobám za čiastočnú úhradu nákladov.
2) Stravníci uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR a na úhradu režijných nákladov.
3) Rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov,
tzv. finančné pásma sú určené Ministerstvom školstva.
4) Dotácia štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy, alebo žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima je 1,20 eur na jeden odobratý
obed.
5) Príspevok pre stravníkov v ŠJ pri materských školách:
MŠ - 3.finančné pásmo: desiata 0,38 eur , obed 0,90 eur, olovrant 0,26 €: 1,54 eur/deň
ZŠ - 3.finančné pásmo: I. stupeň obed 1,21 eur/deň, II. stupeň obed 1,30 eur/deň
Dospelá osoba - 3.finančné pásmo: obed 1,41 eur/deň
a) pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy sa určuje nasledovne:
- desiata, obed, olovrant: 1,54 – 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň, spolu: 0,54
eur
b) pre deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima sa určuje nasledovne:
- desiata, obed, olovrant: 1,54 – 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň, spolu: 0,54
eur
c) pre ostatné deti, ktoré navštevujú materskú školu sa určuje nasledovne:
- desiata, obed, olovrant: 1,54 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,
spolu: 1,74
eur
d) pre žiakov, ktorí navštevujú základnú školu sa určuje nasledovne:
- obed pre I. stupeň: 1,21 - 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,
spolu: 0,21
eur
- obed pre II. stupeň: 1,30 – 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,
spolu: 0,30
eur
e) pre dospelých stravníkov sa určuje nasledovne:
- obed: 1,41 eur/deň a režijný poplatok 1,00 eur/deň,
spolu: 2,41
eur

6) Dotácia štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka, ktorý navštevuje základnú
školu, alebo žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima je 1,20 eur na jeden odobratý obed.
7)

Príspevok pre stravníkov v ŠJ pri základných školách:
ZŠ - 3.finančné pásmo: I. stupeň obed 1,21 eur/deň, II. stupeň obed 1,30 eur/deň
Dospelá osoba - 3.finančné pásmo: obed 1,41 eur/deň

a) pre žiakov, ktorí navštevujú základnú školu sa určuje nasledovne:
- obed pre I. stupeň: 1,21 - 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,
eur
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spolu: 0,21

- obed pre II. stupeň: 1,30 - 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,

spolu: 0,30

eur

b) pre žiakov, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima sa určuje nasledovne:
- obed pre I. stupeň: 1,21 - 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,
spolu: 0,21
eur
- obed pre II. stupeň: 1,30 – 1,20 eur/deň a režijný poplatok 0,20 eur/deň,
spolu: 0,30
eur
c) pre dospelých stravníkov sa určuje nasledovne:
- obed: 1,41eur/deň a režijný poplatok 1,00 eur/deň,
spolu: 2,41
eur
8) Zákonný zástupca dieťaťa (žiaka) je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24 hodín vopred a to
najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa alebo podľa pokynov školskej jedálne. Ak
zákonný zástupca neodhlási včas dieťa (žiaka) zo stravy, neodhlásenú a neodobratú stravu
musí zaplatiť v plnej výške.
9) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u
ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí
rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím
súdu.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín dňa ......., pod č.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 09. 2019.
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 9/2016 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Šamorín, schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín dňa 15. 12. 2016, pod
č. 9/2016/V.

Csaba Orosz
primátor mesta
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