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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v súlade § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.
5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves č. 6/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v spojenej škole.

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa stanovuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v spojenej škole (organizačné zložky a súčasti školy), ktorej zriaďovateľom je Mesto Spišská
Stará Ves (ďalej len príspevky v spojenej škole).
§2
Druhy príspevkov a poplatkov v spojenej škole

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Príspevky v škole a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
príspevok na činnosť školského klubu detí
príspevok na činnosť centra voľného času
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie večernou formou štúdia
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v základnej umeleckej škole

DRUHÁ ČASŤ
Príspevky a poplatky v spojenej škole
§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 sumou 9,-- €.
2.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo veku od 2 do 3 rokov sumou 30,00€.
Príspevok v danej sume platí rodič aj za mesiac, kedy dieťa dovŕši vek 3 roky.
3.
Príspevok za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľke školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu, bude od príspevku oslobodené.
4.
Príspevok podľa odseku 1 a 2 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 23. dňa kalendárneho
mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti do pokladne školy.
5. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

6. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) má preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy na viac
ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby (po predložení
lekárskeho potvrdenia) alebo z vážnych rodinných dôvodov. V týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy rozhodnutím zriaďovateľa alebo z iných
závažných dôvodov.
§4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,-€. Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne
školy.
§5
Príspevok na činnosť centra voľného času
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času sa
určuje vo výške 0,50 € mesačne.
2. Žiak, ktorý odovzdal škole vzdelávací poukaz, uhrádza príspevok iba za 2. a ďalší krúžok.
3. Deti MŠ uhrádzajú príspevok už pri jednom krúžku.
4. Príspevok podľa odsekov 1-3 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v
hotovosti do pokladne školy alebo priamo na príjmový účet školy.
5. Príspevok za dieťa, žiaka, s trvalým pobytom na území mesta Spišská Stará Ves, ktorého
zákonný zástupca predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, bude od
príspevku oslobodené.
6. Poplatok na dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Spišská Stará Ves je rozdelený
nasledovne:
- ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt prispeje na záujmové vzdelávanie v plnej
výške – poplatok na dieťa bude 0,50 € mesačne
- ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt neprispeje na záujmové vzdelávanie –
poplatok na dieťa bude 7 € mesačne
- ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt prispeje čiastočne na záujmové vzdelávanie
– poplatok bude určený podľa percentuálnej výšky príspevku danej obce.
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza rodič alebo zákonný
zástupca stravníka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväzností na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené
Ministerstvom školstva SR nasledovne:
a) Stravníci MŠ od 2-5 rokov – desiata 0,34€, obed 0,80€, olovrant 0,23€ – spolu
1,37€.

b) Stravníci MŠ od 2-5 rokov – hmotná núdza /príjem nedosahuje životné minimum celodenné stravovanie 0,17€.
c) Stravníci MŠ – predškoláci – celodenné stravovanie 0,17€.
d) Stravníci ZŠ od 6-11 rokov – obed bez poplatku za potraviny.
e) Stravníci ZŠ od 11-15 rokov – obed bez poplatku za potraviny.
f) Stravníci G od 15 – 19 rokov – obed 1,26 €.
g) Dospelí stravníci – obed 1,26 €.

2. Školské jedálne poskytujú stravovanie zamestnancom spojenej školy. So súhlasom
zriaďovateľa a príslušného útvaru regionálneho úradu verejného zdravotníctva poskytujú
stravovanie aj iným fyzickým osobám. Dospelí stravníci prispievajú na plnú úhradu
prevádzkových nákladov sumou 1,44 €, na plnú úhradu na nákup potravín sumou 1,26 €, úhrada
celkom 2,70 €.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni uhrádza rodič
alebo zákonný zástupca stravníka (príloha č.1):
a) Stravníci MŠ od 2-5 rokov - celodenné stravovanie 5,00 € za mesiac
b) Stravníci MŠ od 2-5 rokov – celodenné stravovanie - hmotná núdza/príjem
nedosahuje životné minimum - 5,00 € za mesiac
c) Stravníci MŠ – predškoláci - celodenné stravovanie 5,00 € za mesiac
d) Stravníci ZŠ od 6-11 rokov – obed 5,00 € za mesiac
e) Stravníci ZŠ od 11-15 rokov – obed 5,00 € za mesiac
f) Stravníci G od 15 - 19 rokov – obed 5,00 € za mesiac.
4. Dotácia na stravovanie sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Rozdiel medzi
dotáciou a stravným môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo
(napr. desiata, ovocie) alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry
stravovania v zariadení školského stravovania.
5. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie
v zmysle § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a znení neskorších
predpisov a ustanovení § 140 ods. 5 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov:
a) zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa/žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania prihlášky na
stravu v ŠJ – „Zápisného lístka“, kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním
prevádzkového poriadku školskej jedálne.
b) v prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/ žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených prevádzkovým poriadkom školskej jedálne), v súlade s § 4 zák. č. 544/2010
Z. z., je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného finančného pásma.
c) deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy v prípade splnenia
podmienok s prihliadnutím na to, že škola nemá vytvorené podmienky na výrobu
diétneho jedla, vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu v súlade s ust.
§ 4 zák. č.544/2010 Z. z. na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka.

6. Škola zodpovedá za jednoznačné preukázanie účelnosti poskytnutia dotácie.
7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na čiastočnú úhradu režijných
nákladov v školskej jedálni uhrádza rodič alebo zákonný zástupca stravníka na príslušný
účet školskej jedálne alebo v hotovosti do pokladne školskej jedálne, vopred do 23. dňa
v predchádzajúcom mesiaci.
8. V prípade zvýšenia počtu stravníkov v ŠJ tak, že budú prevyšovať kapacitné možnosti ŠJ,
vedúca ŠJ má právo odmietnuť žiadosť cudzím stravníkom , aj keby išlo o dôchodcov, ktorí
majú stravu dotovanú Mestom Spišská Stará Ves.

§7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v základnej umeleckej školy
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v základnej umeleckej škole zriadenej
mestom prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka v prípravke vo všetkých odboroch sumou 0,00 € za kalendárny
mesiac
b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a študenta denného štúdia (do 26 rokov) za:
- hudobný odbor sumou 4,-- € za kalendárny mesiac
- ostatné odbory sumou 2,-- € za kalendárny mesiac
c) dospelá (zárobkovo činná) osoba, ktorá je žiakom základnej umeleckej školy, vo
všetkých odboroch sumou 10,-- € za kalendárny mesiac.
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v základnej umeleckej škole zákonný
zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo
bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou na daný školský polrok
do 30. 9. a 28. 2. v príslušnom školskom roku.
2. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa ods. 5 zák. č. 245/2008 Z. z., ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzí a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie večernou formou štúdia
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so vzdelávaním večernou formou štúdia prispieva
žiak ročne sumou 60,-- €.
2. Príspevok podľa odseku 1 uhradí žiak do 31. 10. bežného roka v hotovosti do pokladne
školy.
§9
Použitie príspevkov a poplatkov
1. Finančné prostriedky získané z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
činnosťou ŠKD, CVČ, ŠJ, MŠ a ZUŠ sa využívajú na prevádzku a materiálne zabezpečenie
v jednotlivých školských zariadeniach.

TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Mesto ako zriaďovateľ spojenej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa tohto nariadenia, ak o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona.
2. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia školským zákonom a osobitnými predpismi.
3. Týmto nariadením sa ruší VZN Mesta Spišská Stará Ves č. 3/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020.
V Spišskej Starej Vsi 26. novembra 2019

Ing. Ján Kurňava
primátor mesta

Príloha č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019

Prehľad o stravnom a režijných nákladoch podľa stravníkov:

Kategória
stravníkov
MŠ 2-5 rokov
MŠ 2-5 rokov,
z dôvodu hmotnej
núdze/ príjem
nedosahuje život.
minimum
MŠ predškoláci –
deti rok pred
plnením povinnej
šk. dochádzky
ZŠ 6-11 rokov

Stravné –
1.finančné
pásmo v Eur

Výška dotácie
na jedno jedlo v
Eur

Režijné
náklady
v Eur

1,37

Bez dotácie

5,00 € /
mesiac

Výška úhrady na
stravníka za jedno
jedlo +
réžia/mesiac v Eur
1,37 € / jedlo +
5,00 € za mesiac

1,37

1,20

5,00 € /
mesiac

0,17 € / jedlo +
5,00 € za mesiac

1,20

5,00 €/
mesiac

0,17 € / jedlo +
5,00 € za mesiac

5,00 € /
mesiac
5,00 € /
mesiac
5,00 € /
mesiac

5,00 € za mesiac

1,26 € / za jedlo+
5,00 € za mesiac

1,37
1,08

1,20

ZŠ 11-15 rokov

1,16

1,20

Gymnázium
15-19 rokov

1,26

Bez dotácie

Zamestnanci
školy

1,26

Sociálny fond
a príspevok
zamestnávateľa

1,44 € /
obed

2,70 € / za jedno
jedlo

Cudzí stravníci

1,26

Bez dotácie

1,44 € /
obed

2,70€ / za jedno
jedlo

1,26

Podľa
rozhodnutia
o príspevku

1,44 € /
obed

2,70 €/ za jedno
jedlo

Dôchodcovia

5,00 € za mesiac

