VZN č. 81 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

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

číslo: 81

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou podľa § 6 ods. 2 zákona 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 zmien a doplnkov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach
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) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej školy
c) príspevok na činnosť školského klubu detí
d) príspevok na činnosť centra voľného času
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
f) príspevok na úhradu režijných nákladov
Druhá časť

Príspevky v školách a školských zariadeniach
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa podľa Prílohy č.1 – tabuľka A
1

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(2) Príspevok podľa odseku (1) 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 núdzi2
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
e) 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.
(3)
Príspevok podľa odseku (1) sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po
dohode so zákonným zástupcom dieťaťa - platiteľa sa môže vyberať príspevok súhrne za
viac mesiacov v príslušnom školskom roku.
§4
Základná umelecká škola
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole (ďalej len
ZUŠ ) prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 3 rokov veku do dovŕšenia
25 rokov veku3 v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej
základnej umeleckej škole4 mesačne sumou podľa Prílohy č. 1- tabuľka B, stĺpec 2.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva zákonný zástupca
žiaka od 3 rokov veku do dovŕšenia 16 rokov veku3 v prípade neodovzdania súhlasu na
započítanie do zberu údajov príslušnej ZUŠ4 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 zákonný zástupca
alebo plnoletý žiak od 16 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku3 v prípade neodovzdania
súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnej ZUŠ4 alebo v prípade štúdia každého
ďalšieho premetu mesačne sumou podľa Prílohy č. 1- tabuľka B, stĺpec 4.
(4) 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 5.
(5) Zriaďovateľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu nákladov
spojených so štúdiom podľa Prílohy č. 1, tabuľka B, ak plnoletý žiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu2
(6) Príspevok podľa odsekov (1) až (4) sa uhrádza do 15. dňa príslušného mesiaca. Po
predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže školské zariadenie vyberať príspevky súhrne
za viac mesiacov v príslušnom roku.

2

zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3
§ 7a ods. (3) zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení
4
§7a, ods. (4) a (5) zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení

Strana 2 z 7

VZN č. 81 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

§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 podľa odseku (1) sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Po
predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže škola vyberať príspevky súhrne za viac
mesiacov v príslušnom školskom roku.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o odpustení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa prílohy č.1 – tabuľka C, 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 podľa osobitného predpisu 2
§6
Centrum voľného času
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
v záujmových útvaroch centra voľného času (ďalej len CVČ) prispieva zákonný zástupca
dieťaťa s trvalým pobytom (TP) na území mesta Moldava nad Bodvou od 5 rokov veku 3do
dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov pre
CVČ podľa Príloha č. 1, tabuľka – D.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
v záujmových útvaroch CVČ prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom
v inej obci od 5 rokov veku 3do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na
započítanie do zberu údajov pre CVČ a v prípade, že obec , v ktorej má dieťa TP,
poskytne mestu Moldava nad Bodvou finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie
dieťaťa podľa Prílohy č. 1, tabuľka –D.
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou
v záujmových útvaroch CVČ prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom
v inej obci od 5 rokov veku 3do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na
započítanie do zberu údajov CVČ, v prípade, že obec v ktorej
má dieťa TP neposkytne
mestu Moldava nad Bodvou finančné
prostriedky na záujmové
vzdelávanie
dieťaťa podľa Prílohy č. 1, tabuľka D.
(4) Príspevok podľa odsekov (1) až (3) sa uhrádza do posledného dňa príslušného mesiaca. Po
predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže školské zariadenie vyberať príspevky
súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku.
(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami v CVČ neuvedenými
v odsekoch 1 až 3 prispieva zákonný zástupca lebo dospelá osoba sumou vo výške
čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností. Aktuálny
cenník vydá riaditeľ CVČ.
(6) Zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť CVČ podľa Prílohy č.1, tabuľka D, 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 predpisu5.
2

zákon č.599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3

§ 7a, ods. (3) zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základný a stredných škôl a školských zariadení

5

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a zákon č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi
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(7) V prípade, že žiak je ospravedlnený lekárskym potvrdením na niekoľko dní v mesiaci, je
považovaný za žiaka prítomného na krúžku na základe kópie lekárskeho potvrdenia
a príspevok sa nevracia.
(8) Príspevok sa neuhrádza za žiaka, ktorý má prerušenú dochádzku do CVČ na viac ako 30 po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
(9) V prípade, že poklesne účasť žiakov na krúžku pod 5 počas celého mesiaca, dôjde
k zrušeniu takéhoto krúžku.
§7
Zariadenie školského stravovania
(1) Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo
dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijné náklady na jedlo.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka
alebo dospelý stravník podľa Prílohy č.1 – Tabuľka E.
(3) Príspevok podľa odseku (2) sa uhrádza do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Tretia časť
Záverečné ustanovenia
§8
(1)
(2)
(3)

Toto VZN ruší VZN č. 67 a jeho Prílohu č.1 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré bolo schválené uznesením č.
17/MZ/2008 zo dňa 14.8.2008 v znení zmien a Dodatkov č.1. –č.6.
Veci neupravené týmto VZN sa riadia zákonom a osobitným predpisom 1
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN
§9
Účinnosť

(1)
(2)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Moldave
nad Bodvou dňa 12.12.2013 uznesením č.2013/259
Toto VZN nadobúda účinnosť1. januára 2014.
Ing. István Zachariaš
Primátor mesta
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Príloha č. 1
Tabuľka A
Materské školy
Platiteľ

Úhrada za mesiac v €

Zákonný zástupca
dieťaťa s TP* v
Moldave nad Bodvou
Zákonný zástupca
dieťaťa s TP* mimo
Moldavy nad Bodvou

Poznámka
TP*trvalý
dieťaťa

10

pobyt

20

Tabuľka B
Základná umelecká škola
1

Forma štúdia

Individuálne vyučovanie
prípravného a základného
štúdia a pokračujúceho štúdia
dospelých
Individuálne vyučovanie
rozširujúceho štúdia mesačne

2
Úhrada
za žiaka od
3-25 rokov
započítaného
do zberu
údajov
€

3
4
Úhrada
Úhrada
za žiaka od
za žiaka od
3-16 rokov
16-25 rokov
nezapočítaného nezapočítaného
do zberu
do zberu údajov
údajov
€
€

5
Úhrada
za
dospelú osobu nad 25
rokov
za štúdium ďalšieho
predmetu
€

8,75

25

50

20

13

30

60

Štúdium nie je
možné

5

14

25

17

Skupinové vyučovanie
základného štúdia
a pokračujúceho štúdia
dospelých
Skupinové vyučovanie
rozširujúceho štúdia

6,25

16

31

20

11

18

37

Štúdium nie je
možné

Štúdium pre dospelých,
ktorí majú vlastný príjem

17,50

Štúdium nie
je možné

Štúdium nie
je možné

20

Štúdium pre dospelých,
ktorí nemajú vlastný príjem

8,75

Štúdium nie
Štúdium
je možné
nie je možné

20

Základné štúdium
v individuálnom vyučovaní
s 1 hod. dotácie obligátneho
nástroja (druhý nástroj popri
hlavnom premete)

8,75

Štúdium nie
Štúdium
je možné
nie je možné

Štúdium
nie je možné

Skupinové vyučovanie
prípravného štúdia
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Tabuľka C
Školský klub detí
Platiteľ

Úhrada za mesiac v €

Poznámka

Zákonný zástupca
žiaka

7

-

Tabuľka D
Centrum voľného času
Platiteľ
Zákonný zástupca dieťaťa,
prípadne účastník záujmovej
činnosti do 30 rokov veku
s trvalým pobytom
v Moldave nad Bodvou
Zákonný zástupca dieťaťa,
prípadne účastník záujmovej
činnosti do 30 rokov veku
s trvalým pobytom v inej
obci, ktorá poskytne finančné
prostriedky na záujmové
vzdelávanie
Zákonný zástupca dieťaťa,
prípadne účastník záujmovej
činnosti do 30 rokov veku
s trvalým pobytom v inej
obci, ktorá neposkytne
finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie
Zákonný zástupca dieťaťa,
prípadne účastník záujmovej
činnosti do 30 rokov veku
v hmotnej núdzi
Dospelá osoba nad 30 rokov
veku
Členovia mestského detského
a mládežníckeho parlamentu
Zákonný zástupca dieťaťa
alebo dospelá osoba

Úhrada za mesiac
v eurách
3

Poznámka
Za jeden záujmový útvar

3

Za jeden záujmový útvar

9

Za jeden záujmový útvar

0,5

Za jeden záujmový útvar

10

Za jeden záujmový útvar

0
Podľa
cenníka*

Ďalšia záujmová činnosť CVČ
* Aktuálny cenník vydá riaditeľ CVČ
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Tabuľka E
Zariadenie školského stravovania

•
•
•

Stravníci

Desiata

Obed

Olovrant Náklady na Náklady
potraviny
režijné

Úhrada
v€

Materská škola
Stravníci od 2-6 rokov

0,28

0,68

0,23

1,19

0,10

1,29

Základná škola
Stravníci od 6-11 rokov

0,50*

1,01

-

1,01

0,10

1,11

Základná škola
Stravníci od 11-15 rokov

0,50*

1,09

-

1,09

0,10

1,19

Stredná škola
Stravníci od 15-18/19
rokov
Zamestnanci škôl
a školských zariadení a
dôchodcovia
Cudzí stravníci

-

1,19

-

1,19

0,10

1,29

-

2,19

-

2,19

0,10

2,29**

-

2,44

-

2,44

0,10

2,54**

*- desiata podľa nahlásenia, nezapočítava sa do dennej stravnej jednotky
**- režijné náklady na jedlo sú vo výške
1,10 €
ak, žiak, resp. dieťa odoberá len jedno doplnkové jedlo, aj vtedy sa platí zvýšenie RN o 0,10
eur

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi 55%, t.j. 1,26 €
Zamestnanec hradí
45%, t.j. 1,03 €
Úhrada zamestnanca sa znižuje o príspevok zo sociálneho fondu, resp. podľa KZ.
Príloha č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014
Ing. István Zachariaš
Primátor
VZN zverejnené: dňa 27.11.2013 na pripomienkovanie na úradnej tabuli.
VZN schválené: na MZ dňa :12.12.2013 uznesením č.2013/259 .
VZN vyhlásené: vyvesením dňa 13.12.2013 na 15 dní na úradnej tabuli .
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