Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Hnúšťa č. 146/2019
Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení (VZN):
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel a predmet
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Hnúšťa.
Čl. 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
1. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa sa uhrádzajú
tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených
so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
a)
príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b)
príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole,
c)
príspevok na činnosť školského klubu detí,
d)
príspevok na činnosť centra voľného času,
e)
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
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Čl. 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou
a)
dieťa od 2 do 3 rokov s trvalým pobytom v meste Hnúšťa
40,- €
b)
dieťa od 3 do 5 -6 rokov
15,- €
c)
dieťa od 3 do 5 - 6 rokov bez trvalého pobytu v meste Hnúšťa 15,- €
Príspevok sa uhrádza vopred do 20 dňa v kalendárnom mesiaci.
Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa
príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza 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. Preukázateľný spôsob je predloženie
potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o
rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.

5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená mestom
alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku vypočítanú pomerom dní.
6. Konkrétnu výšku príspevku oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ materskej školy, do ktorej
je dieťa na základe rozhodnutia prijaté. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné
vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o
dochádzku dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch
počas letných prázdnin bude dieťa materskú školu navštevovať.
7. Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto článku
považuje každý aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo
piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.
8. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:
a) 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 núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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Čl. 5
Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole
Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa pre skupinové vyučovanie
určuje nasledovne:
a)
prípravné štúdium
4,00 € mesačne,
b)
základné štúdium
6,00 € mesačne,
c)
štúdium pre dospelých nad 25 rokov 14,00 € mesačne.
Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa pre individuálne vyučovanie
určuje nasledovne:
a)
prípravné štúdium
5,00 € mesačne,
b)
základné štúdium
8,00 € mesačne,
c)
štúdium pre dospelých nad 25 rokov 14,00 € mesačne.
Príspevok sa uhrádza podľa vnútorného poriadku základnej umeleckej školy.
Ak je žiak prijatý na štúdium v ZUŠ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa
príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium v ZUŠ.
Príspevok sa uhrádza za každý odbor ZUŠ, do ktorého bol žiak na základe rozhodnutia riaditeľa
prijatý, v prípade, ak žiak navštevuje v hudobnom odbore viac študijných zameraní, príspevok
sa uhrádza za každé študijné zameranie, na ktoré bol žiak na základe rozhodnutia prijatý.
Príspevok sa neuhrádza 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.

Čl. 6
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD) v základných
školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 6,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 25 dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok
uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.
Čl. 7
Príspevok na činnosť centra voľného času
1. Výška príspevku na činnosť centra voľného času (CVČ) sa určuje mesačne vo výške 1,50 €.
2. Príspevok sa uhrádza dvakrát ročne.

a) prvýkrát najneskôr do 26. 10. príslušného roka, a to za prvý polrok školského roka, suma
7,50 € (platí pre záujmové útvary, ktoré začínajú činnosť od septembra príslušného roka)
alebo 6,0€ (platí pre ZÚ, ktoré začínajú činnosť od októbra príslušného roka).
b) druhýkrát najneskôr do 28.2. príslušného roka, a to za druhý polrok školského roka suma
7,50 € pre všetky záujmové útvary alebo kluby.
3. Ak je dieťa/študent/iná dospelá osoba prijaté/ý/á do CVČ v priebehu školského roka, za prvý
mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo
zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí do centra voľného času.
4. Príspevok sa neuhrádza 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.
Čl. 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(MŠ) s účinnosťou od 1. 9. 2019.
2. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov. Zamestnanci materskej školy, základnej školy, zariadenia
školského stravovania a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníkov
od 15 – 19 rokov v súlade s 2. finančným pásmom.
3. Rozpis finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovanie (príspevok na úhradu
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo + príspevok na režijné náklady):
Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Náklady
na
nákup
potravín

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

Platba
zákonného
zástupcu za
jeden deň

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

Stravníci
0,36
0,85
0,24
1,45
0
1,45
od 2 do 5-6 rokov
Stravníci
0,36
0,85
0,24
1,45
1,20
0,25
v poslednom ročníku
MŠ
Stravníci od 2 do 5-6
0,36
0,85
0,24
1,45
1,20
0,25
rokov
žijúci
v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc
v hmotnej
núdzi,
alebo ktorej príjem
je najviac vo výške
životného minima
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 takto:

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 paušálne čiastkou 1,- € mesačne.

Základná škola

Náklady na nákup
potravín

Dotácia na podporu
dieťaťa k stravovacím
návykom

Platba zákonného zástupcu
za jeden deň

Stravníci
1,15
1,20
0
od 6 do 11 rokov
Stravníci
1,23
1,20
0,03
od 11 do 15 rokov
Stravníci
1,33
0
1,33
od 15 do 19 rokov
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 takto:

zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri základnej škole
paušálne čiastkou 2,- € mesačne.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania
podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza škole, ktorej je zariadenie školského
stravovania súčasťou.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa Zákona č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa
poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa v poslednom ročníku materskej
školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo žiak vyučovania v základnej škole
a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že mesto Hnúšťa ako zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára – špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ prostredníctvom
riaditeľa školy vyplatí rodičovi dieťaťa bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac
pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, základnej školy.
6. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
/bez priznania dotácie 1,20 €/ za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Vo
výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:30
hod.;
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Vo
výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:30
hod.;
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný
zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 hod predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Vo
výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:30
hod.;
d) dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky.
7. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu príspevok za stravovanie
uhrádza vo výške určeného príspevku na režijné náklady. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na

ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
osobitného predpisu, ktorým je § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (výška finančného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov stravovanie sa uhrádza v súlade s týmto článkom ods. 1-6).
8. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný dodržiavať podmienky režimu stravovania a spôsob
úhrady stravného stanovené v zápisnom lístku stravníka a v interných predpisoch školy.
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Čl. 9
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.
Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa 2. finančného
pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19-ročných žiakov.
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,33 euro
a režijné náklady vo výške 1,67 euro.
Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške
nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, čo činí hodnotu obeda v sume 3,00 eur.
Príspevky u dospelých stravníkov – iné fyzické osoby sa platia podľa zmluvy uzatvorenej so
stravníkom a zariadením školského stravovania.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Čl. 10
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) vo
vnútornom predpise.
2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku zverejniť na
webovom sídle školy a v priestoroch školy.
3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom
združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.
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Čl. 11
Záverečné ustanovenia
VZN bolo prijaté mestským zastupiteľstvom dňa 27.8.2019.
VZN bolo vyhlásené dňom 28.8.2019
Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia na úradnej tabuli a na webovom sídle
mesta Hnúšťa po jeho prijatí v mestskom zastupiteľstve.
Účinnosť VZN je pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia.

Čl. 12
Zrušovacie ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 81/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
Hnúšťa.

PhDr. Roman Lebeda
Primátor mesta Hnúšťa

________________
2)§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

