Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Spišská Belá
číslo 3/2020
zo dňa 13. augusta 2020
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
2 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods.
5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý
je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy,
d) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
e) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§2
Výška príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
a) na jedno dieťa vo veku od 3 rokov do 6 rokov sumou 13 eur za kalendárny mesiac
okrem detí v tzv. predškolskom veku,
b) na jedno dieťa vo veku do 3 rokov sumou 25 eur za kalendárny mesiac.

(2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou
poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(3) Vrátenie príspevku v materskej školy rieši § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§3
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
mestom prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 5 eur za kalendárny mesiac.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný
zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na
účet školy alebo poštovou poukážkou za celý školský rok naraz do 30. 9. príslušného
školského roka alebo mesačne do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Riaditeľ školy určí na začiatku školského roka jeden z uvedených
spôsobov zaplatenia tohto príspevku ako záväzný pre všetky povinné osoby.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Obdobne
môže zriaďovateľ rozhodnúť aj v iných, mimoriadnych prípadoch.
§4
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou základnej umeleckej školy zriadenej
mestom prispieva zákonný zástupca žiaka/dospelý žiak
na prípravné štúdium:
a) žiaka, ktorý presiahol vek 5 rokov:
- v individuálnej forme sumou 5 eur za kalendárny mesiac,
- v skupinovej forme sumou 5 eur za kalendárny mesiac;
b) žiaka, ktorý k 1. januáru príslušného roka nedovŕšil 5 rokov:
- sumou 6 eur za kalendárny mesiac;
na základné štúdium:
a) v individuálnej forme sumou 7 eur za kalendárny mesiac, za ďalší predmet
v individuálnom vyučovaní 7 eur za kalendárny mesiac,
b) v skupinovej forme sumou 7 eur za kalendárny mesiac, za ďalší predmet v skupinovej
forme sumou 7 eur za kalendárny mesiac;
na štúdium pre dospelých:
- v individuálnej aj v skupinovej forme sumou 25 eur za kalendárny mesiac.
(2) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení príspevku, 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 podľa
osobitného predpisu. Príspevok sa môže znížiť v prípade hudobného odboru o 2 eurá za
kalendárny mesiac, ostatné odbory o 1,50 eura za kalendárny mesiac.
(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy zákonný
zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza bezhotovostným prevodom na účet školy alebo
poštovou poukážkou za daný školský polrok do 30. 9. a 28. 2. (resp. 29. 2.) v príslušnom
školskom roku.
§5

Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného
mestom prispieva:
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka do dovŕšenia 15 roka života (s trvalým pobytom
v meste Spišská Belá) sumou 2 eurá za kalendárny mesiac,
b) iná osoba, ktorá je považovaná za žiaka (do veku 30 rokov s trvalým pobytom v meste
Spišská Belá) sumou 5 eur za kalendárny mesiac,
c) zákonný zástupca neplnoletého žiaka, s trvalým pobytom mimo mesta Spišská Belá sumou
3 eurá za kalendárny mesiac,
d) iná osoba, ktorá je považovaná za žiaka (do veku 30 rokov s trvalým pobytom mimo mesta
Spišská Belá) sumou 7 eur za kalendárny mesiac,
e) iná osoba, ktorá nie je považovaná za žiaka (do veku 30 rokov) sumou 10 eur za
kalendárny mesiac.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zákonný
zástupca žiaka alebo iná osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo
bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou za celý školský rok do
30. 10. príslušného školského roka.
(3) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo osoba považovaná za žiaka o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Obdobne môže zriaďovateľ rozhodnúť aj
v iných, mimoriadnych prípadoch.
§6
Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca
stravníka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené
Ministerstvom školstva SR nasledovne (pozri príloha č. 1):
a) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov – desiata 0,36 eur, obed 0,85 eur, olovrant 0,24 eur –
spolu 1,45 eur,
b) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov – hmotná núdza/príjem nedosahuje životné minimum
celodenné stravovanie 0 ,25 eur,
c) stravníci MŠ – predškoláci – celodenné stravovanie 0,25 eur,
d) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – obed bez poplatku za potraviny,
e) stravníci ZŠ od 11 – 15 rokov – obed 0,03 eur,
f) dospelí stravníci – obed 1,33 eur.
(2) Pre dospelých stravníkov, ktorí sa stravujú v zariadeniach školského stravovania,
uvedených v odseku 1, sa k sume príspevku, uvedenej v odseku 1, pripočítava suma 1,55
eura, ktorá zohľadňuje výšku skutočných režijných nákladov na prípravu obeda bez
vytvorenia zisku.
(3) Príspevok na čiastočnú úradu režijných nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný
zástupca stravníka (pozri príloha č. 1):
a) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov celodenné stravovanie 8 eur za mesiac,
b) stravníci MŠ od 2 – 5 rokov celodenné stravovanie hmotná núdza/príjem nedosahuje
životné minimum 8 eur za mesiac,
c) stravníci MŠ – predškoláci celodenné stravovanie 8 eur za mesiac,
d) stravníci ZŠ od 6 – 11 rokov – obed 8 eur za mesiac,
e) stravníci ZŠ od 11 – 15 rokov – obed 8 eur za mesiac,

f) stravníci ZŠ – suchý obed – 4 eurá za mesiac.
(4) Dotácia na stravovanie sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na vyučovaní a odobralo stravu. Rozdiel
medzi dotáciou a stravným môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla
o doplnkové jedlo (napr. desiata) 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 2.
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) Podmienky úhrad príspevku a ostatné podmienky stanovia v Prevádzkovom poriadku
štatutárni zástupcovia každej rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Spišská Belá, ktorej
súčasťou je zariadenie školského stravovania a zabezpečia jeho zverejnenie.
(8) Štatutárny zástupca školy môže uzatvoriť zmluvu o stravovaní žiakov inej školy, ktorej
zriaďovateľom nie je mesto, len so súhlasom zriaďovateľa. Výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov pre týchto stravníkov bude v zmysle § 6 tohto nariadenia.
§7
Úhrada príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišská Belá v školskom klube detí, v základnej umeleckej škole,
v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1) Príspevok zákonného zástupcu uhradený vopred preddavkovo alebo počas prerušenia
prevádzky škôl a školských zariadení v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu, za ktorý nebola poskytnutá daná služba, môže riaditeľ školy alebo
školského zariadenia so súhlasom zákonného zástupcu použiť na úhradu nákladov škôl
a školských zariadení za svoje dieťa v období bezprostredne nasledujúcom po tomto období,
v ktorom bude prevádzka pokračovať.
(2) V prípade úhrady vyššieho príspevku na činnosť školy a školského zariadenia počas
školského roka, v ktorom došlo k prerušeniu prevádzky v dôsledku mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu, tento bude pri vyúčtovaní na konci školského
roka zákonnému zástupcovi vrátený.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2012 o
určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišská Belá v znení neskorších doplnkov VZN č. 6/2013, 1/2019 a 6/2019.
(2) Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa
13. 8. 2020 uznesením č. .../2020.
(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom
v Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.

...................................................
Jozef Kuna
primátor mesta

Doložky :


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli mesta:

dňa: 28. 7. 2020


podpis: ............................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli mesta :

dňa: 13. 8. 2020



pečiatka

pečiatka

podpis: ..........................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta:

dňa: 29. 8. 2020

pečiatka

podpis: .................................................

Dôvodová správa
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Spišská Belá
č. 3/2020 zo dňa 13. 8. 2020
1. Týmto nariadením sa navrhuje od 1. septembra 2020 upraviť výška príspevku, ktorú je
povinný uhrádzať rodiť alebo zákonný zástupca:
a) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy,
zníženie príspevku na základné štúdium za ďalší predmet, poslanecký návrh s cieľom zvýšiť
u žiakov záujem o štúdium ďalšieho predmetu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času, ktorá bude uhrádzaná zákonným
zástupcom žiaka, alebo inou osobou, považovanou za žiaka aj inou osobou nepovažovanou
za žiaka s prihliadnutím na to, či má trvalý pobyt v meste Spišská Belá, alebo nemá trvalý
pobyt v meste Spišská Belá. Mesto Spišská Belá v podielových daniach dostáva podielové
dane len pre deti a žiakov od 5 rokov veku do dovŕšenia 15. roku veku s trvalým pobytom
na území mesta. Je potrebné, aby sa na nákladoch na činnosť CVČ spolupodieľali zákonní
zástupcovia detí aj iné osoby.
2. Z kapacitných dôvodov množstva pripravovaných varených jedál v školských jedálňach
sa mesto Spišská Belá na školský rok 2020/2021 dočasne rozhodlo poskytovať suchý obed
záujemcom o stravu v základných školách.
Spišská Belá 17. 7. 2020
Spracovala: Ing. Veronika Kováčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Spišská Belá
PhDr. Edita Svocáková, odborný zamestnanec školského úradu
Predkladá: Jozef Kuna, primátor mesta
Prehľad o stravnom a režijných nákladoch podľa stravníkov
Kategória
stravníkov

Stravné –
2. finančné
pásmo
v eur
1,45

Výška dotácie
na jedno jedlo
v eur

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

1,45

1,20

8 eur

1,45

1,20

8 eur

0,25 eur stravné + 8
eur réžia/mesiac

1,15

1,20

8 eur

8 eur/mesiac

ZŠ 11 – 15 rokov

1,23

1,20

8 eur

ZŠ – suchý obed

1,20

1,20

4 eurá

0,03 eur stravné + 8
eur/mesiac
4 eurá/mesiac

Dospelí stravníci

1,33

sociálny fond
(zamestnanci)

1,55 eur/jedlo

2,88 eur/jedlo

MŠ 2 – 5 rokov

bez dotácie

Režijné
náklady na
mesiac
v eur
8 eur

Príloha č. 1
Výška úhrady za
stravníka za jedno
jedlo + réžia /mes.
v eur
1,45 eur stravné + 8
eur réžia/mesiac
0,25 eur stravné + 8
eur réžia/mesiac

