Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Želiezovce č. 6/2017,
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods.
6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o učení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je úprava výšky príspevku a spôsob
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré
budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Želiezovce.
(2) Pre účely tohto nariadenia sú školami základné školy, materské školy, základná
umelecká škola, školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami školské kluby detí
a školskými účelovými zariadeniami školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Želiezovce.
(3) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) plnoletý žiak – dospelá osoba, ktorá nie je zárobkovo činná,
b) dospelá osoba – dospelá osoba, ktorá je zárobkovo činná.

DRUHÁ HLAVA
URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKOV

§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Želiezovce
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku od 3 rokov do jedného roku pred plnením
povinnej školskej dochádzky prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov materskej školy na jedno dieťa sumou vo výške 15 €.

(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku od 2 do 3 rokov prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy na jedno dieťa sumou vo
výške 15 €.
(3) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
spôsobom, ktorý určí riaditeľka školy.
(4) Príspevok v materskej škole 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
núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
d) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.
(5) Ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú
časť príspevku, ktorý určí zriaďovateľ.

§3
Výška príspevku a podmienky úhrady v Základnej umeleckej škole Franza Schuberta
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole
Franza Schuberta prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške:
a) v prípravnom ročníku skupinové vyučovanie 6 €,
b) v základnom štúdiu skupinové vyučovanie 6 €,
c) v základnom štúdiu individuálne vyučovanie 8 €.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole
Franza Schuberta prispieva plnoletý žiak (do 24 rokov vrátane) mesačne sumou vo
výške:
a) v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie 6 €,
b) v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie 8 €.
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole
Franza Schuberta prispieva dospelá osoba mesačne sumou vo výške:
a) v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie 15 €,
b) v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie 20 €.
(4) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada riaditeľa základnej
umeleckej školy o zníženie alebo odpustenie príspevku podľa ods. 1 až ods. 2
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže
zriaďovateľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
(5) Riaditeľ základnej umeleckej školy po preverení dokladov predložených podľa ods. 4
a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi
žiaka alebo plnoletému žiakovi zníženie alebo odpustenie príspevku.
(6) Príspevok sa uhrádza mesačne alebo polročne spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy.
(7) Príspevok podľa ods. 1 až 3 uhrádza zákonný zástupca žiaka, plnoletý žiak a dospelá
osoba za každý predmet daného odboru, ktorý navštevuje.

§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou vo
výške 10 €.
(2) Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada riaditeľa školy o zníženie príspevku
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znižuje sa
príspevok v školskom klube detí podľa ods. 1 o polovicu.
(3) Riaditeľ školy po preverení dokladov predložených podľa ods. 2 písomne oznámi
zákonnému zástupcovi žiaka zníženie príspevku v školskom klube detí.
(4) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy.

§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce.
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup
potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásem.
(2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky v piatich pásmach.
(3) Mesto Želiezovce ako zriaďovateľ školských jedální a výdajnej školskej jedálni určuje
výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni
nasledovne:

a) MŠ denné
(stravníci od 2-6 rokov)

desiata :
0,30 €
obed
:
0,72 €
olovrant :
0,25 €
––––––––––––––––––
Spolu
:
1,27 €

b) Základná škola
(stravníci od 6-11 rokov)
c) Základná škola
(stravníci od 11-15 rokov)
d) Dospelí
(stravníci od 15 -18/19 rokov)

obed

:

1,01 €

obed

:

1,09 €

obed

:

1,19 €

(4) Školská jedáleň môže poskytovať stravovanie stravníkom iného zriaďovateľa, pričom
tento zriaďovateľ prispieva na prevádzkové náklady. To znamená prípravu obeda
výškou réžie, ktorú určí riaditeľ školy na základe vzorca uvedeného v ods.6.
(5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške:
a) V ŠJ pri základných školách
Dospelí
(stravníci od 15 -18/19 rokov)

obed

:

1,19 €
+ réžia

b) V ŠJ pri materských školách
Dospelí
(stravníci od 15 -18/19 rokov)

obed

:

1,26 €
+ réžia

Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnancov škôl a školských
zariadení) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných v príslušnom
finančnom pásme a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, právnych predpisov
mesta Želiezovce a príslušnou kolektívnou zmluvou.
(6) Výšku réžie určuje riaditeľ školy – štatutár, ktorej súčasťou je školská jedáleň, na
základe údajov od vedúcej školskej jedálne, pričom sčíta hrubú mzdu zamestnancov
školskej jedálne za kalendárny rok, poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
a fondu zamestnanosti a prevádzkové náklady. Následne získaný súčet vydelí počtom
vydaných jedál a pokrmov za kalendárny rok, výsledné číslo sa zaokrúhli
matematicky na dve desatinné miesta. Určenú výšku réžie s prepočtom predloží
zriaďovateľovi.
(7) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 a ods. 5 sa uhrádza mesačne vopred
spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého
dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu
deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§6
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 25. júla 2017.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom
uznesením č.108/2017 zo dňa 10. augusta 2017.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa 11. augusta 2017
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2017.
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 1/2014 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Želiezovce.

Ing. Ondrej Juhász v. r.
primátor mesta

