
Město Liptovský Mikuláš, na základe samostatnej posobnosti podl'a § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, v spojení 
§ 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě vškolstve a školskej 
samosprávě v znění neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeíovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávě v znění neskorších 
predpisov, vydává pre územie města Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne závazné nariadenie Č.3/2015/VZN, 
k to rým sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení 
výšky příspěvku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 
zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách 

v znění VZN č. 7/2012 z 08. 11. 2013 (účinnost'od 01. 01. 2013), 

v znění VZN č. 8/2013 z 19. 09. 2013 (účinnost' od 07.10.2013), 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: f 3 .33. 2015 

2 0 "03- 2015 Al, , , ZVESENA DŇA 
Clanok I 

T 1 * -u wtí,. PODPIS: Změny platného VZN 

Všeobecne závazné nariadenie města Liptovský Mikuláš č. 8/2011/VZN 

znění sa mení a dopíňa takto: 

v platnom 

1. Nadpis článku 3 sa dopíňa o text: „ A PRIJÍMANIE NA PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE" 

2. V článku 3 bod (3) sa dopíňa o písmená: 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich dní z dovodu choroby alebo rodinných dóvodov 
preukázateFným sposobom, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo 
bola přerušená prevádzka materskej školy zapříčiněná zriaďovateFom alebo 
inými závažnými dovodmi, bez možnosti zaradenia dieťaťa do inej náhradnej 
materskej školy, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
příspěvku. 
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3. V článku 3 sa dopíňajú ďalšie body: 

(4) Prijímanie žiadostí na príjatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre 
nasledujúci školský rok v materských školách v zriaďovateískej posobnosti města 
Liptovský Mikuláš, bude prebiehať celý pracovný týždeň, nasledujúci po 15, februári, 
v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod. 

(5) Riaditel' zariadenia oznámi miesto a čas zápisu a v dostatočnom předstihu 
zabezpečí zverejnenie týchto údajov na budově materskej školy i internetovej stránke 
školy i zriaďovateía. 

(6) Ak personálně kapacity zariadenia umožňujú, móže byť dieťa přijaté na 
predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka. 

4. V článku 4 bode (4) sa v prvej vete vypúšťa text: „...na návrh riaditeía ZUŠ ..." 

5. V článku 5 bode (3) sa v prvej vete vypúšťa text: „...na návrh riaditeía ZŠ ..." 

6. V článku 6 bode (4) sa v prvej vete vypúšťa text: „...na návrh riaditeía CVČ ..." 

7. Povodný text článku 7 sa celý v znění VZN č. 7/2012, VZN č. 8/2013 a tohto 
VZN mení a dopíňa novým zněním: 

(1) Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom 
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov 
na nákup potravin podia věkových kategorií stravníkov v nadváznosti na odporúčané 
výživové dávky a příspěvku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských 
jedálňach a výdajných školských jedálňach podia tohto VZN. 

(2) Městské zastupiteistvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky věkové kategorie 
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateískej posobnosti města 
Liptovský Mikuláš určuje výšku příspěvku zákonného zástupců na stravovanie 
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 3. finančnom pásme. 

(3) Zriaďovateí určuje výšku příspěvku na úhradu režijných nákladov 
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo. 

(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravin podia věkových kategorií stravníkov a příspěvku na 
režijně náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 01. 01. 2013, je nasledovný: 
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materská škola 

desiata obed olovrant 

réžijné 
náklady 

cena 
celodennej 
stravy 
spolu 
vrátane 
réžie 

materská škola 
náklady na nákup potravin 

réžijné 
náklady 

cena 
celodennej 
stravy 
spolu 
vrátane 
réžie 

stravníci od 2 - 6 
rokov € € € € € 

3. pásmo 0,28 0,68 0,23 0,10 1,29 

základná škola náklady na nákup 
potravin réžijné náklady cena oběda spolu 

vrátane réžie 

stravníci od 6 do 11 
rokov € € € 

3. pásmo 1,01 0,10 1,11 

základná škola náklady na nákup 
potravin réžijné náklady cena oběda spolu 

vrátane réžie 

stravníci od 11 do 15 
rokov € € € 

3. pásmo 1,09 0,10 1,19 

(5) Pre případ změny súm nákladov na nákup potravin na jedno jedlo podia 
věkových kategorií stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 zákona Č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdělávaní (školský zákon) a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov, městské zastupiteístvo splnomocňuje primátora 
města, aby oznámil v súlade so změnou súm finančných pásiem výšku příspěvku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 3. finančnom 
pásme, ktorého súčasťou bude príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 
schválenej podia tohto všeobecne závazného nariadenia. 

(6) Príspevok podia odseku 4 resp. 5 článku sa uhrádza mesačne najneskór 
do 5. dňa příslušného kalendárneho mesiaca. Príspevok sa móže uhradit' naraz aj za 
viac mesiacov kalendárneho roka po dohodě s riaditeimi základných a materských 
škol. 

(7) Zriaďovatei školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne móže rozhodnúť 
o znížení alebo odpuštění příspěvku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijně 
náklady, ak zákonný zástupca předloží doklad o tom, že je poberateiom dávky 
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v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podia osobitného předpisu.1) 

To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podia § 4 zákona 
c. 544/2010 Z.z. o dotáciách v posobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky. 

8. Poznámka pod čiarou č. 1 znie následovně: 

1 Zákon č. 417/2013 Z. z., o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnění niektorých zákonov 

(1) Městské zastupiteistvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 

12. 03. 2015. 

(2) VZN nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

(4) Dňom účinnosti tohto VZN sa mení a dopíňa všeobecne závazné nariadenie 

města Liptovský Mikuláš č. 8/2011/VZN. 

(5) Městské zastupiteistvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města 

Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne závazného nariadenia 

č. 8/2011/VZN o určení výšky příspěvku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách zo dňa 24. 11. 2011 (účinného od 01. 01. 2012), 

v znění VZN č. 7/2012/VZN z 08. 11. 2013 (účinného od 01. 01. 2013) a v znění 

VZN č. 8/2013/VZN z 19. 09. 2013 (účinného od 7.10. 2013). 

Článok II 

Závěrečné ustanovenia 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnost'od 01. 04. 2015. 

primátor města 
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