
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2017 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mesto Spišská Nová Ves podl‘a ~ 6 ods. I zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v zneni neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 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 a o zmene a dopineni niektorých zákonov (školský zákon) v znení
neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie

Predmet nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade so zákonom Č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (d‘alej len školský zákon) určuje:

a) výšku príspevku za pobyt diet‘at‘a v materskej škole,
b) výšku príspevku v základnej umeleckej škole,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost‘ školského klubu deti,
d) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost‘ centra vol‘ného času,
e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady

v školskej jedálni, výdajnej školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

*2
Vymedzenie pósobnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzt‘ahuje na všetky školy a školské zariadenia,
ktoré sú v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Výška príspevku

1. Mesačný príspevok za pobyt diet‘at‘a v materskej škole:
. od 2 do 3 rokov veku 20,00 Eur
. od 3 do 5 rokov veku (okrem MŠ Tehelná) 12,00 Eur

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na Tehelnej ulici 4,00 Eur
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2. Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole:
. individuálne vyučovanie 8,00 Eur
. skupinové vyučovanie 5,00 Eur
. pracujúci dospelý 12,00 Eur

3. Mesačný príspevok na činnost‘ školského klubu detí 4,00 Eur

4. Mesačný príspevok na činnost‘ centra voľného času 1,00 Eur

5. Ročný príspevok na činnost‘ centra voľného času pre deti a dospelé osoby s trvalým
pobytom na území obce, ktorá nemá s mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu
o poskytovaní príspevku na záujmové vzdelávanie, je vo výške dotácie ustanovenej pre diet‘a
centra vol‘ného času v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Spišská Nová Ves vo všeobecne
záväznom nariadení o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadeni
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves. Ak obec prispieva na diet‘a v centre vol‘ného
času sumou nižšou, než je suma podl‘a prvej vety, je ročný príspevok vo výške
zodpovedajúcej rozdielu medzi týmito sumami. V prípadoch hodných osobitného zretel‘a
(napr. reprezentácia mesta v športových disciplínach) móže riaditeľ centra voľného času
rozhodnút‘, že pri určení výšky príspevku bude postupovat‘ podľa bodu 4.

6. Príspevky rodičov na stravu v školskej jedálni, výdajnej školskej jedálni:
SJ pri MS (desiata, obed, olovrant 1,12 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,17 €
SJ pri ZS (obed)

1. stupeň (0,9 5 ± 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,00 €
2. stupeň (1,0 1 ± 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,06 €
3. stupeň (stredné školy, zamestnanci školy; 1,12 + 0,05 obnova inventára
avybavenia) 1,17€

dóchodcovia (obed — sociálny program mesta) 2,24 €
Diétne stravovanie:
SJ pri MS (desiata. obed, olovrant; 1,34 + 0~05 obnova inventára a vybavenia) 1,39 €
ŠJ pri ZS (obed)

1. stupeň (1,14 + 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,19 €
2. stupeň (1,2 1 ± 0,05 obnova inventára a vybavenia) 1,26 €
3. stupeň (stredné školy, zamestnanci školy; 1,34 + 0,05 obnova inventára
avybavenia) 1,39€

Príspevok na obnovu inventára a vybavenia vo výške 0,05 € je príjmom školskej jedálne
a možno ho použit‘ na obnovu inventára školskej jedálne. na obnovu vybavenia a zariadenia
školskej jedálne, na rekonštrukciu a údržbu priestorov školskej jedálne.

Oslobodenie od platenia príspevku

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za diet‘a:
. ktoré máj eden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dóvodu choroby alebo rodinných dóvodov
preukázatel‘ným spósobom,
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. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovatel‘om alebo mými
závažnými dóvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú čast‘
určeného príspevku,

. ktoré je predčasne zaškolené, ak zákonný zástupca diet‘at‘a predloží rozhodnutie
o prijatí žiaka do základnej školy. Príspevok zákonný zástupca neuhrádza od
mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bob rozhodnutie vydané.

2. Príspevok sa neuhrádza za diet‘a resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditel‘ovi
školy abebo školského zariadenia doklad o torn, že je poberatel‘orn dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hrnotnej núdzi podl‘a osobitného predpisu. To neplatí v prípade
školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, ak jde o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podl‘a osobitného predpisu.

TRETIA ČASt
Povinnosti dotknutých osób

Povinnosti zriad‘ovatel‘a

1. Zriad‘ovateľ je povinný bezodkladne informovat‘ školy a školské zariadenia
o schválených zmenách výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Povinnosti riaditel‘a školy a školského zariadenia

1. Riaditel‘ školy, školského zariadenia predkladá zriad‘ovatel‘ovi návrh výšky príspevku
pnp. úpravy výšky príspevku osobitne za každé školské zariadenie.

2. Riaditel‘ školy, školského zariadenia zodpovedá za účelné vynakiadanie finančných
prostriedkov získaných z príspevkov rodičov na činnost‘ školy, školského zariadenia v súlade
s platnými právnyrni predpisrni.

3. Ak zákonný zástupca dieťat‘alžiaka neuhrádza príspevky tn Po sebe nasledujúce
kalendárne mesiace, riaditel‘ školy, školského zariadenia vydá rozhodnutie o vyradení
diet‘at‘a!žiaka z evidencie školského zariadenia.

4. Riaditeľ školy a školského zaniadenia je povinný zverejniť výšku jednotlivých druhov
pníspevkov určenú týmto všeobecne záväzným nariadenim zákonným zástupcom
diet‘at‘alžiaka.
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Povinnosti zákonného zástupcu diet‘at‘alžiaka

1. Zákonný zástupca dieťaťalžiaka je povinný oboznámiť sa s výškou príspevkov
v školách a školských zariadeniach.

2. Zákonný zástupca diet‘at‘a!žiaka uhrádza príspevky stanovené podľa tohto všeobecne
záväzného nariadenia včas a bezodkladne.

3. Ak zákonný zástupca diet‘aťalžiaka neuhrádza príspevky tn Po sebe nasledujúce
kalendárne mesiace, riaditeľ školy, školského zariadenia vyradí diet‘a!žiaka z evidencie
školského zariadenia.

4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt diet‘at‘a v materskej škole vo vyššej
výške do troch rokov veku diet‘at‘a. Znížený príspevok uhrádza od nasledujúceho mesiaca,
v ktorom diet‘a dovřšilo tn roky veku.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

Spoločné a zrušovacie ustanovenia

1. Zákonný zástupca diet‘at‘alžiaka je povinný oboznámit‘ sa s výškou
v školách a školských zariadeniach.

príspevkov

2. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2013 v znení neskorších dodatkov o určení výšky príspevkov v detských
jasliach, školách a školských zariadeniach zo dňa 12. 12. 2013.

Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Č. 4/2017 bol vyvesený na úradnej
intemetovej stránke mesta od 3. 10. 2017.

tabuli a na

2. Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto
záväznom nariadení Č. 4/2017 na zasadnutí dňa 19. 10. 2017, pod č. 360/2017.

všeobecne

3. Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/20 17 bob vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
20. 10. 2017 a nadobúda účinnost‘ dňom 4. 11. 2017.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta


