Mesto Hriňová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c), d) a g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
č. 5/2020,

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školských zariadeniach
§1
Základné ustanovenia
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo činnosťou školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Hriňová (ďalej len
„zriaďovateľ“).

2.

Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa, plnoletý
žiak alebo iná dospelá osoba podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia na čiastočnú úhradu
nákladov
spojených
s
pobytom,
štúdiom
alebo
činnosťou
v
školách
a školských zariadeniach.

3.

Mesto Hriňová určuje výšku týchto príspevkov:
a)
b)
c)
d)

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej
jedálni (ďalej len „ zariadenia školského stravovania“),
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí,
príspevok v základnej umeleckej škole,
príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole.
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v zariadeniach školského stravovania

1)

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
vydané MŠ SR v zmysle § 140 ods. 8, 9, 10 a § 141 ods. 4, 5, 6 zákona 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Mesto Hriňová ako zriaďovateľ školských stravovacích zariadení v súlade
s § 140 ods. 9 a 10 uvedeného zákona určuje výšku príspevku, ktorú uhrádza zákonný
zástupca žiaka, vo výške podľa vekových kategórií stravníkov podľa 2. finančného
pásma určeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

a)
Materské školy

Desiata* Obed*

Olovrant* Cena potravín

Príspevok
Štátna
rodiča na
dotácia/režijné
režijné
náklady
náklady

Úhrada
rodičom
spolu

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6

7=4-5+6

Stravníci od 2 do 5
rokov
Posledný ročník MŠ

0,36

0,85

0,24

1,45

0,00

0,35

1,80

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

0,35

0,60

b)
Základná škola - stravníci žiaci od 6 do 11 rokov
0
EUR / obed

Cena
potravín/
obed*
1
1,15

Čiastočný
príspevok rodiča
na režijné náklady
2
0,35

Cena
potravín/
obed*
1
1,23

Čiastočný
príspevok rodiča
na režijné náklady
2
0,35

Štátna dotácia

Úhrada rodičom
spolu

3
1,20

4=1+2-3
0,30

Štátna dotácia

Úhrada rodičom
spolu

3
1,20

4=1+2-3
0,38

c)
Základná škola - stravníci žiaci od 11 do 15 rokov
0
EUR / obed
d)
Dospelí stravníci –
zamestnanci
0
EUR / obed

Cena potravín hradená
zamestnancom
1
1,33

Príspevok na režijné
náklady**
2
1,30

Úhrada stravy dospelí stravníci
3=1+2
2,63

e)
Dospelí stravníci - cudzí
Cena potravín hradená Príspevok na režijné náklady Úhrada stravy stravníci
cudzím stravníkom
cudzí stravníci
0
1
2
3=1+2
EUR / obed
1,33
1,30
2,63
* určené MŠVVaŠ SR pre 2. finančné pásmo
** v prípade dospelých stravníkov, zamestnancov škôl a školských zariadení, prispieva
zamestnávateľ v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov svojim zamestnancom na stravovanie.
Konkrétna výška príspevkov na stravovanie pre zamestnancov sa riadi aktuálne platnou
kolektívnou zmluvou u každého zo zamestnávateľov.
3.

U dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, mesto Hriňová vyplatí rodičovi dieťaťa, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa
dotáciu v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno–vzdelávacej
činnosti v materskej škole.

4.

Rodič dieťaťa s diétnym stravovaním je povinný požiadať o vyplatenie dotácie žiadosťou, ktorú
mu poskytne materská škola (žiadosť je prílohou k tomuto VZN). V uvedenej žiadosti uvedie
číslo účtu, na ktorý mu bude dotácia poskytnutá, prípadne inú formu úhrady. K žiadosti je
potrebné doložiť lekárske potvrdenie, vystavené lekárom – špecialistom v odbore
gastroenterológia, diabetológia, imunológia, endokrinológia, ...

5.

Mesto Hriňová na základe evidencie dochádzky z materskej školy uhradí rodičovi dotáciu
v sume 1,20 € za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa
údajov uvedených v žiadosti do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

6.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť sumu nákladov za pripravené jedlo podľa § 2 ods.
2 písm. a) – c) v plnej výške, t. zn. bez odpočítania sumy štátnej dotácie, v prípade, ak
neodhlási dieťa zo stravy a
a) dieťa sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a neodoberie stravu,
b) dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania ale neodoberie stravu,
c) dieťa sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania ale odoberie stravu.

7.

Spôsob a čas odhlasovania dieťaťa zo stravovania si určuje každé zariadenie školského
stravovania vo svojom prevádzkovom poriadku.

8.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť príspevok podľa ods. 2 písm. a) až c) a sumu
nákladov podľa ods. 6 v termíne určenom riaditeľom školy.

§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí
1)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. Na čiastočnú úhradu
nákladov, spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou, prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

2)

Mesto Hriňová stanovuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí hradeného zákonným zástupcom vo výške 5,0 EUR/mesiac.

3)

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
§4
Príspevok v základnej umeleckej škole

1)

2)

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej
školy, ktorej zriaďovateľom je obec (Zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) určí
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou základnej umeleckej školy prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov).

3)

Mesto Hriňová stanovuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť základnej umeleckej školy zákonným zástupcom (resp. dospelou osobou)
nasledovne:

ZUŠ (žiaci) – forma štúdia
Individuálne vyučovanie na nezaopatrené dieťa
Skupinové vyučovanie na nezaopatrené dieťa
Štúdium pre dospelých do 25 rokov - študent
Štúdium pre dospelých do 25 rokov - pracujúci
Štúdium pre dospelých nad 25 rokov
Doplatok za rozšírené vyučovanie

Eur/mesiac
14 €
12 €
14 €
25 €
35 €
2€

4)

Ak navštevuje žiak dva hlavné predmety v individuálnej forme vyučovania, alebo
navštevuje ďalší odbor skupinovej formy vyučovania, výška úhrady je v plnom rozsahu.

5)

Zriaďovateľ 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 (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
§5
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1)

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne
záväzným nariadením (Zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).Za pobyt dieťaťa
v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

2) Mesto Hriňová stanovuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole hradeného zákonným zástupcom dieťaťa nasledovne:
a) dieťa od 2 do 3 rokov - 45,00 €/mesiac (platí do kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3
roky),
b) dieťa od 3 do 5 rokov - 15,00 €/mesiac (platí od nasledujúceho mesiaca, po mesiaci v ktorom
dieťa dovŕši vek 3 roky).
3)

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 dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon
č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov), ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma 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 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.

§6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2020.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady, schválené uznesením
č. 50/2019 zo dňa 25.06.20109.

V Hriňovej 24.07.2020
Mgr. Stanislav Horník, v. r.
primátor

Príloha
k VZN č. 5/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školských zariadeniach
Žiadosť o úhradu dotácie na stravu

Meno a priezvisko rodiča:

.......................................................................

Adresa:

.......................................................................

Meno a priezvisko dieťaťa:

.......................................................................

Dátum narodenia dieťaťa:

.......................................................................

Názov školského zariadenia: .......................................................................
Druh diétneho stravovania:

.......................................................................

Týmto chcem požiadať mesto Hriňová o úhradu dotácie na stravu pre moje dieťa:
1.

na účet č*.: IBAN ................................................................................

2.

dotáciu si osobne vyzdvihnem v pokladni mesta Hriňová*

*nehodiace sa prečiarknite
K žiadosti prikladám kópiu lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom - špecialistom.

V Hriňovej dňa

podpis rodiča (zákonného zástupcu)

