NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica
č. /2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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 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)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č. …... /2019
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Štiavnica (ďalej len „VZN“).
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1.
Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám
a zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Štiavnica:
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 na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach
2
Zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v:
a)
b)
c)
d)
e)

materských školách
základnej umeleckej škole
centre voľného času
školských kluboch detí
školských jedálňach

Čl. II.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
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 Mesta Banská Štiavnica nasledovne:
a) deti do 3 rokov veku
b) deti od 3 do 6 rokov veku

20 €
13 €

Čl. III.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia §49 ods.4 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole nasledovne:

a) prípravné štúdium (všetky odbory)

5€

b) základné štúdium individuálne - hudobný odbor
- 1. hlavný nástroj

10 €

- každý ďalší nástroj

20 €

c) skupinové vyučovanie jednoodborové – tanečný,
výtvarný, literárno-dramatický odbor
- 1.hlavný odbor

6€

- každý ďalší odbor

9€

d) štúdium pre dospelých nad 25 rokov
- skupinová forma (tanečný, výtvarný,
literárno-dramatický odbor)
- individuálna forma - hudobný odbor

30 €
70 €

Čl. IV.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia §116 ods.6 školského zákona určuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica nasledovne:
a) deti od 3 do 5 rokov

6€

b) deti a žiaci od 5 do 15 rokov v jednom záujmovom útvare

3€

- za každý ďalší záujmový útvar

6€

c) žiaci a študenti od 15 do 25 rokov v jednom záujmovom útvare

3€

- za každý ďalší záujmový útvar

6€

d) iné osoby do veku 30 rokov v jednom záujmovom útvare

5€

- za každý ďalší záujmový útvar

10 €

Čl. V.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube
detí
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 114 ods.6 školského zákona určuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Banská Štiavnica nasledovne:
a) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa
určuje v sume:
6 €

Čl. VI.
Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 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 (ďalej len „MŠVVaŠ 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
A. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na
úhradu režijných nákladov v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni pri
materskej škole
1.
Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3.
Finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaným MŠVVaŠ SR.
Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby
uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii

stravníci stredných škôl od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným
MŠVVaŠ SR.
2.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,20 €:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo
obed a iné jedlo, zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou
a sumou stanovenou finančným pásmom
b) na 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, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho
procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo, zákonný zástupca je povinný
uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom.
3.
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni
nasledovne:
a) Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri
materskej škole čiastkou 0,20 €/odobraté hlavné jedlo - obed
b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl,
školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov
jednotlivých materských škôl na jedno odobraté hlavné jedlo – obed.
a)
Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo 3. finančné pásmo

Spolu
náklady
na
nákup
potravín

Príspevok
zákonného
zástupcu na
režijné
náklady na
1 hlavné
jedlo (obed)

Dotácia na
podporu
výchovy
k stravovacím
návykom
dieťaťa

Úhrada
zákonného
zástupcu za deň
(režijné
náklady+doplatok
na nákup
potravín)

Materská
škola

desiata

obed

olovrant

stravníci MŠ
(2-5 rokov)

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0,20 €

0€

1,74 €

stravníci MŠ
( 2-5 rokov)
-hmotná núdza
stravníci MŠ
(5-6 rokov)
-dieťa
v poslednom
ročníku MŠ

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0,20 €

1,20 €

0,54 €

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0,20 €

1,20 €

0,54 €

b)
Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo 3. finančné pásmo

obed
Zamestnanci
MŠ a iné
fyzické osoby

1,41 €

4.
Zákonnému zástupcovi dieťaťa na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od lekára – špecialistu, zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí,
zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa školy vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa na
základe písomnej žiadosti, dotáciu mesiac pozadu v súlade s evidenciou dochádzky dieťaťa
do materskej školy.
5.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu je povinný do 13.00 hod
deň vopred odhlásiť zo stravy dieťa, ktoré sa nezúčastní vzdelávacieho procesu v materskej
škole nasledujúci deň. V prípade, že dieťa ochorie, alebo v iných výnimočných prípadoch je
možné odhlásiť dieťa aj ráno do 8.00 hod.
6.
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
úhradu režijných nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

B. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na
úhradu režijných nákladov v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni pri
základnej škole
1.
Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3.
finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaným MŠVVaŠ SR.
Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby
uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii
stravníci stredných škôl od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným
MŠVVaŠ SR.
2.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,20 € za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu
v základnej škole. Zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou
a sumou stanovenou finančným pásmom.
3.
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni
nasledovne:
a) Zákonný zástupca každého žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri
základnej škole čiastkou 0,20 €/odobraté hlavné jedlo - obed
b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základných škôl,
školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov
jednotlivých základných škôl na jedno odobraté hlavné jedlo – obed
a)
Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo 3. finančné pásmo

Príspevok
zákonného

Dotácia na
podporu

Úhrada
zákonného

zástupcu na
režijné
náklady na
1 hlavné
jedlo (obed)

výchovy
k stravovacím
návykom
dieťaťa
(obed)

zástupcu za obed
(režijné
náklady+doplatok
na nákup
potravín)

Základná
škola

desiata

obed

stravníci ZŠ
(6-11 rokov)

0,52 €

1,21 €

0,20 €

1,20 €

0,21 €

stravníci ZŠ
( 11-15 rokov)

0,56 €

1,30 €

0,20 €

1,20 €

0,30 €

b)
Ukazovateľ

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo 3. finančné pásmo

obed
Zamestnanci
ZŠ a iné fyzické
osoby

1,41 €

4.
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od lekára – špecialistu, zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí,
zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa školy vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa na
základe písomnej žiadosti, dotáciu mesiac pozadu v súlade s evidenciou dochádzky dieťaťa
do základnej školy.
5.
Zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok na stravovanie:
a) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni vo výške 1,20 €, ak zákonný zástupca
neodhlási žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni do 13.00 hod predchádzajúceho
pracovného dňa a najneskôr do 8.00 hod ráno v danom stravovacom dni v prípade, že žiak
ochorie, alebo v iných výnimočných prípadoch
b) za žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom dni a to na základe prihlásenia žiaka
do 13.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 8.00 hod ráno v danom
stravovacom dni vo výške rozdielu dotácie a finančného pásma + režijné náklady.
6.
Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy, dotácia na podporu k stravovacím
návykom mu nebude poskytnutá.
7.
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
úhradu režijných nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi.
Čl.VII.
Zníženie, alebo odpustenie uhrádzania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
a) príspevok na čiastočnú úhradu náklaov za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný
zástupca neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a

za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac, ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom. Príspevok sa neuhrádza za dieťa , ktoré nedochádza do materskej školy v čase
školských prázdnin.
b) zákonný zástupca dieťaťa/žiaka písomne požiada zriaďovateľa o odpustenie/zníženie
príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí,
centre voľného času, úhrady režijných nákladov na jedno hlavné jedlo, alebo za výdavky na
štúdium v základnej umeleckej škole , ak predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 1*
Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
neupravených týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením mesta sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Banská Štiavnica č. 9/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica
3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v
Banskej Štiavnici uznesením číslo
zo dňa
. Účinnosť nadobúda dňa
.

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta

1*-zákon NR SR č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
VZN č. /2019 vyvesené na úradnej tabuli dňa
VZN č. /2019 zvesené z úradnej tabule dňa
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