VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach

číslo: ............

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24 zákona č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov; v zmysle §28, §49, §114, §116, §140 a §141 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Prvá časť
Základné ustanovenia
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podľa osobitného predpisu1, ktorých
zriaďovateľom je mesto Moldava nad Bodvou (ďalej len „príspevky v školách a školských
zariadeniach“)
§2
Druhy príspevkov
Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto VZN zahŕňajú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy;
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole;
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí;
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času;
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni;
príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1

Druhá časť

Príspevky v školách a školských zariadeniach
§3
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa podľa
Prílohy č.1 – tabuľka A.
2) Príspevok podľa odseku (1) sa neuhrádza za dieťa2,
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné;
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3;
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Zriaďovateľ poveruje riaditeľa odpustiť príspevok podľa bodu (2b) po prijatí žiadosti a
overenia skutočnosti o pomoci v hmotnej núdzi.
4) Príspevok podľa odseku (1) sa ďalej 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 a ak zákonný zástupca o to písomne požiada. Žiadosť
riaditeľka materskej školy spolu so svojim vyjadrením a príslušnými dokladmi
bezodkladne predkladá zriaďovateľovi;
b) ktoré má minimálne dvoch súrodencov v danej materskej škole a ak zákonný zástupca o to
písomne požiada. Žiadosť riaditeľka materskej školy spolu so svojim vyjadrením
bezodkladne predkladá zriaďovateľovi;
c) ak bola z dôvodu mimoriadnej situácie prerušená prevádzka materskej školy minimálne na
4 týždne v jednom slede.
5) Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok
možno uhradiť jednou platbou aj za viac mesiacov naraz a to v mesiaci september za obdobie
mesiacov september – december a v mesiaci január za obdobie mesiacov január – jún
kalendárneho roka.
6) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch júl a august (letná prevádzka) sa
uhrádza jednou platbou naraz do 20. júna.
§4
Základná umelecká škola
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej len ZUŠ)
prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov
veku4 v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej základnej
umeleckej škole5 mesačne sumou podľa Prílohy č. 1- tabuľka B, stĺpec 2.
2

§28 ods. (6) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
4
§ 7a ods. (1a) zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
5
§7a ods. (4) a (5) zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
3
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(2) Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva zákonný zástupca
žiaka od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku v prípade neodovzdania súhlasu na
započítanie do zberu údajov príslušnej ZUŠ alebo v prípade štúdia každého ďalšieho
predmetu mesačne sumou podľa Prílohy č.1 – tabuľka B, stĺpec 3.
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva dospelá osoba od
dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade štúdia ďalšieho predmetu mesačne sumou podľa Prílohy
č. 1- tabuľka B, stĺpec 4.
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa
neuhrádza6, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu3. Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného
umeleckého odboru.
(5) Zriaďovateľ poveruje riaditeľa odpustiť príspevok podľa bodu (4) po prijatí
overenia skutočnosti o pomoci v hmotnej núdzi.

žiadosti a

(6) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa
zákonnému zástupcovi vráti:
a) pri prerušení prevádzky zo strany školy minimálne na 4 týždne v jednom slede, ktoré je
zapríčinené závažnými technickými a prevádzkovými dôvodmi alebo mimoriadnou
situáciou;
b) ak sa žiak pre vážne zdravotné alebo rodinné dôvody nemôže preukázateľne vzdelávať
v základnej umeleckej škole nepretržite viac ako štyri týždne a ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada. Riaditeľ základnej umeleckej
školy žiadosť so svojim vyjadrením a príslušnými dokladmi bezodkladne predkladá
zriaďovateľovi.
(7)

V čase prerušenia prevádzky ZUŠ počas letných prázdnin (júl - august) sa príspevok
neuhrádza.

§5
Školský klub detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou podľa Prílohy č. 1, tabuľka – C.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza7, ak o
to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu3.
(3) Zriaďovateľ poveruje riaditeľa ZŠ odpustiť príspevok podľa bodu (2) po prijatí žiadosti a
overenia skutočnosti o pomoci v hmotnej núdzi.
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa zákonnému
zástupcovi vráti:
6

§49 ods. (5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

7

§114 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
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a) pri prerušení prevádzky zo strany školy minimálne na 4 týždne v jednom slede, ktoré je
zapríčinené mimoriadnou situáciou;
b) ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v školskom klube detí zo závažných zdravotných
alebo rodinných dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede preukázateľným
spôsobom a ak zákonný zástupca o to písomne požiada. Riaditeľka základnej školy žiadosť
spolu so svojim vyjadrením a príslušnými dokladmi bezodkladne predkladá
zriaďovateľovi.
(5) V čase prerušenia prevádzky ŠKD počas letných prázdnin (júl - august) sa príspevok
neuhrádza.
§6
Centrum voľného času
(1)

Na čiastočnú úhradu na činnosti centra voľného času prispieva zákonný zástupca dieťaťa,
resp. plnoletý člen do dovŕšenia 30 rokov veku, mesačne sumou podľa prílohy č. 1 – tabuľka
D.

(2)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa neuhrádza8, ak o
to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada a je členom
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3.

(3)

Zriaďovateľ poveruje riaditeľa odpustiť príspevok podľa bodu (2) po prijatí žiadosti a
overenia skutočnosti o pomoci v hmotnej núdzi.

(4)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času sa
zákonnému zástupcovi odpustí:
a) pri prerušení prevádzky zo strany školského zariadenia minimálne na 4 týždne v jednom
slede, ktoré je zapríčinené závažnými technickými a prevádzkovými dôvodmi alebo
mimoriadnou situáciou;
b) ak sa člen záujmového útvaru nemohol zúčastňovať činnosti v CVČ zo závažných
zdravotných alebo rodinných dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede
preukázateľným spôsobom a ak zákonný zástupca o to písomne požiada. Riaditeľ centra
voľného času žiadosť spolu so svojim vyjadrením a príslušnými dokladmi bezodkladne
predkladá zriaďovateľovi.
(5) Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu na začiatku aktuálneho školského roka do centra
voľného času sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
za člena záujmového útvaru zníži o polovicu. Zníženie príspevku podľa prvej vety sa
vzťahuje iba na jeden záujmový útvar.
(6) Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca alebo súhrnne podľa
rozhodnutia riaditeľa centra voľného času raz v mesiaci september za obdobie mesiacov
september – december a raz v mesiaci január za obdobie mesiacov január – jún
kalendárneho roka.
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§116 ods. (7) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
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§7
Zariadenie školského stravovania
(1) Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom, žiakom, zamestnancom škôl
a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
(2) Stravovanie sa poskytuje za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa, neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník. Výšku príspevku tvoria:
a) náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno
jedlo a
b) úhrada režijných nákladov.
(3) Školská jedáleň 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.
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, neplnoletého
žiaka alebo dospelý stravník podľa Prílohy č.1 – tabuľka E.
(5) Príspevok sa uhrádza do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(6) Príspevok podľa odseku (4) sa neuhrádza9, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3.
(7) Zriaďovateľ poveruje riaditeľa MŠ/ZŠ odpustiť príspevok podľa bodu (6) po prijatí
žiadosti a overenia skutočnosti o pomoci v hmotnej núdzi.
(8) Príspevok podľa odseku (4) znížený o štátnu dotáciu na stravu10 sa uhrádza za
a) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo
v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi;
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima,
c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije
v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo
15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti; táto skutočnosť sa preukazuje čestným
vyhlásením;
d) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a nedovŕšilo 6 rokov veku; táto
skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením o neuplatňovaní zvýšeného daňového
bonusu;

9

§140 ods. (11) a §141 ods. (7) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
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e) dieťa v základnej škole, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka,
odkladu povinnej školskej dochádzky); táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením
o neuplatňovaní zvýšeného daňového bonusu.

§8
Záverečné ustanovenia
1.

VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom na ...../MZ/2022 v Moldave nad Bodvou
uznesením číslo ____/2022 zo dňa ______2022.

2.

VZN nadobúda účinnosť dňa ______2022.

3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 113/2019 zo dňa 20.06.2019
schválené uznesením č.112/2019 vrátane Dodatkov č. 1 – 3.

V Moldave nad Bodvou dňa ............................

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach číslo: ............
Príloha č. 1
Tabuľka A
Materské školy

Platiteľ

Úhrada za
mesiac
v eurách

Zákonný zástupca dieťaťa

20

Poznámka

Tabuľka B
Základná umelecká škola
1

2

3

4

Forma štúdia

Úhrada za žiaka
od 5-25 rokov
započítaného do
zberu údajov

Úhrada za žiaka
od 5 -25 rokov
nezapočítaného
do zberu údajov

Úhrada za dospelú
osobu nad 25 rokov

Individuálne vyučovanie prípravného
a základného štúdia a pokračujúceho
štúdia pre dospelých

9,60 €

50,00 €

22,00 €

Individuálne vyučovanie hra na
nástroji (hlavný predmet) plus
druhý nástroj (obligát) s 1 hod.
dotáciou

12,00 €

Štúdium nie je
možné

Štúdium nie je
možné

Individuálne vyučovanie rozšíreného
štúdia

14,00 €

Štúdium nie je
možné

Štúdium nie je
možné

Skupinové vyučovanie prípravného
štúdia

5,50 €

31,00 €

Štúdium nie je
možné

Skupinové vyučovanie základného
štúdia a pokračujúceho štúdia pre
dospelých

7,00 €

37,00 €

22,00 €

Skupinové vyučovanie rozšíreného
štúdia

11,00 €

Štúdium nie je
možné

Štúdium nie je
možné

Štúdium pre dospelých, ktorí nemajú
vlastný príjem

9,60 €

37,00 €

19,00 €

Štúdium pre dospelých, ktorí majú
vlastný príjem

19,00 €

50,00 €

22,00 €
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Tabuľka C
Školský klub detí
Úhrada za mesiac v eurách
Platiteľ

dieťa
započítané
do zberu údajov

dieťa
nezapočítané
do zberu údajov

Zákonný zástupca dieťaťa

12

15

Poznámka

zber údajov k 15.9. podľa
štatistického výkazu Škol
MŠVVaŠ SR 40-01

Tabuľka D
Centrum voľného času
Úhrada za mesiac v eurách
Platiteľ

člen CVČ
započítaný
do zberu údajov

člen CVČ
nezapočítaný
do zberu údajov

4

6

Zákonný zástupca dieťaťa,
prípadne účastník záujmovej
činnosti do 30 rokov veku

Poznámka

za jeden záujmový
útvar

Tabuľka E
Zariadenie školského stravovania
Stravníci
Materská škola
Stravníci od 2-6 rokov
Základná škola
Stravníci od 6-11 rokov
Základná škola
Stravníci od 11-15 rokov
Stredná škola
Stravníci od 15-18/19
rokov
Zamestnanci škôl
a školských zariadení a
dôchodcovia
Cudzí stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Náklady
na
potraviny

Náklady
režijné

Úhrada
v eurách

0,36

0,85

0,24

1,45

-

1,45

0,49*

1,15

-

1,15

0,20

1,35

0,53*

1,23

-

1,23

0,20

1,43

-

1,33

-

1,33

0,20

1,53

-

1,33

-

1,33

1,37

2,70

-

3,00

-

1,33

1,67

3,00

 *- desiata podľa nahlásenia, nezapočítava sa do dennej stravnej jednotky
 režijné náklady sa v prípade odobrania len jedného jedla neznižujú
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Návrh VZN zverejnený dňa 08. 03. 2022 na pripomienkovanie na úradnej tabuli
Pripomienkovanie VZN do 15 dní od zverejnenia návrhu
VZN schválené na MsZ dňa .............2022 uznesením č. .........../2022
VZN vyhlásené vyvesením dňa ..........2022 na 15 dní na úradnej tabuli
VZN účinné zvesením z úradnej tabule dňa ............2022
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
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