Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len školský zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Zlaté Moravce č. ..... /2019 o výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Zlaté Moravce (ďalej len "VZN")

Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce:
a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
b) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach,
c) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa
príslušného zákona.
2. Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce (ďalej len "zriaďovateľ") určuje výšku príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v:
a) materských školách,
b) školských kluboch detí,
c) základnej umeleckej škole,
d) centre voľného času,
e) zariadeniach školského stravovania
3. Výška príspevkov sa môže meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Čl. II.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti:
a) pre jedno nezaopatrené dieťa
12,00 €
b) za prázdninovú činnosť za deti podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v mesiaci júl
a august
24,00 €
2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je povinný
uhradiť príspevok do 10. júna príslušného roka.
3. Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť
len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po
predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.
4. Úhradu príspevku v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa vykonáva v danom mesiaci

do 10. dňa daného mesiaca bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) 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
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
Čl. III.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium
v základnej umeleckej škole
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v
základnej umeleckej škole:
A) Prípravné štúdium
- Prípravné štúdium - skupinové vyučovanie
5€
- Prípravné štúdium - individuálne vyučovanie
8€
B) Základné štúdium 1 a II. stupeň
- Individuálne vyučovanie hlavného predmetu
10 €
- Skupinové vyučovanie hlavného predmetu
8€
- Skupinové vyučovanie zborového spevu
5€
C) Štúdium pre dospelých
- Individuálne vyučovanie hlavného predmetu študentov,
ktorí majú vlastný príjem
- Individuálne vyučovanie hlavného predmetu študentov,
ktorí nemajú vlastný príjem
- Skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov,
ktorí majú vlastný príjem
- Skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov,
ktorí nemajú vlastný príjem

20 €
10 €
20 €
10 €

2. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ, ak plnoletý žiak, alebo zástupca neplnoletého žiaka
písomne požiada a preloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným
predpisom.
Čl. IV
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom
klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou 7,00 eur.

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.
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky,
ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom.
Čl. V.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
centra voľného času
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 3,00 €.
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.

Čl. VI.
Školská jedáleň
1 Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce poskytuje stravovanie podľa
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre:
a) deti materských škôl,
b) žiakov základných škôl,
c) zamestnancov škôl a školských zariadení,
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na
úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni pri
materskej škole
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), platnými od 01.09.2019. Zamestnanci
materskej školy, základnej školy, školských jedální pri školách a iné fyzické osoby majú
výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 2. finančným

pásmom vydaným MŠVVaŠ SR.
Sumy sú uvedené v €

Desiata

Obed

Olovrant

Poplatok za stravu
s dotáciou

Materské školy denné
(stravníci od 2-6 rokov)

0,36

0,85

Základné školy
(stravníci od 6-11 rokov)

1,15

Základné školy
(stravníci od 11-15 rokov)

1,23

Zamestnanci MŠ, ŠJ pri
MŠ a iné fyzické osoby

1,33

0,24

0,25

bez dotácie

1,45
1,15

0,03

1,23

1,33 + skutočné režijné
náklady

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa § 4 ods. 6 zákona č.
544/2010 o dotáciách sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v
základnej škole a odobralo obed:
- dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy
dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima za každý stravovací deň,
- žiak základnej školy.
3. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že mesto ako zriaďovateľ nezabezpečilo diétne jedlo
podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ
vyplatí bezhotovostným stykom na jeho bankový účet zákonnému zástupcovi. Dotácia bude
uhradená štvrťročne na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, žiaka do
základnej školy a lekárskeho potvrdenia vystaveného špecialistom ( napr. gastroenterológ,
diabetológ, imunológ a pod.) .
4. Plnú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka za:
a) dieťa materskej školy, ktoré má viac ako jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa, najneskôr do 7.00 hod. ráno ( prvý deň neprítomnosti
dieťaťa na vyučovaní)
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni do 14.00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa, najneskôr do 7.00 hod ráno.
5. V prípade neuhradenia úhrady za stravu, na ktorú nebude poskytnutá dotácia, nebude
stravníkovi poskytnutý obed v ďalšom mesiaci.

6. Zákonný zástupca žiaka základnej školy a dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy uhradí jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 15 € pred
začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august. Táto bude použitá
na úhradu stravy podľa čl. VI. ods. 4 písm. b) a c). Zúčtovanie finančného príspevku sa
zrealizuje minimálne 1- krát ročne, alebo podľa jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým
poriadkom konkrétnej školskej jedálne základnej školy. V prípade, že dôjde k vyčerpaniu
prostriedkov zo zálohovej platby sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opäť uhradiť 15.-€.
V prípade neuhradenia príspevku nebude stravníkovi poskytnutá strava.
7. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom
dieťaťa podľa zákona č. 544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaRSR bude
jednorazový príspevok na stravovanie 15 € vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej
výške.
8. Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo
výške 3 € za mesiac, v ktorom žiak v školskej jedálni odobral aspoň jedno hlavné jedlo.
Režijné náklady sa uhrádzajú na potravinový účet školy do 10. septembra za mesiace za mesiace
september – december (12 €) a do 10.januára za mesiace január – jún (18 €).
9. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských, základných škôl,
školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na
jedno odobraté hlavné jedlo - obed v školských jedálňach pri základných školách minimálnou
sumou 1,00 €. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach
pri zachovaní minimálnej sumy určí riaditeľ školy na základe prepočtu režijných nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok, pričom nie je potrebný súhlas od zriaďovateľa.

Čl. VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Dňom .............. sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 12/2013 o
výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019.

