Mesto Liptovský Mikuláš podia

neskorších predpisov a v spojení
176 ods. 6,

140 ods. 9 a

6 Zákona Č. 369/7 990 Zb. o obecnom zriadení
20 ods. 3 písm. a),

28 ods. 5,

49 ods. 4,

V
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114 ods. 6,

141 ods. 5 Zákona NR SR Č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie
mesta Liptovský Mikuláš toto

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 10 I2OI7NZN
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A O PRIJÍMANÍ DIEtAŤA DO
MATERSKEJ ŠKOLY, O ZÁPISE DIEtAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY

v ZÁKLADNEJ

ŠKOLE

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I
ÚČEL A PREDMET

Toto všeobecne záväzné nariadenie (d‘alej len „nariadenie‘) určuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (d‘alej len „príspevky‘),
ktorých zriad‘ovatel‘om je mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „zriaďovateľ) a vzťahuje sa na
povinnost‘ zákonného zástupcu dietata prihlásit‘ dieta na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (d‘alej len „zápis“).

Čfánok 2
DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahňajú:

a) príspevok za pobyt diet‘at‘a v materskej škole,
b) príspevok v základnej umeleckej škole,

I J

c) príspevok na činnosť školského klubu detí,

Toto všeob. záv. naridenie boto vsió
Podpis prilora es!a

.......
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d) príspevok na čin nosť centra volného času,
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, dieta materskej školy
alebo žiak navštevujúci viac šköl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný
zástupca diet‘at‘a, žiaka poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo
jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka do zberu
údajov na účely rozdeľovania a poukazovanía výnosu dane z príjmov obciam.
Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského
zariadenia zriad‘ovatel‘ovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje všetky údaje
v zmysle

7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škčl, stredných škál

a školských zariadení.

Článok 3
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA
V MATERSKEJ ŠKOLE A PRIJÍMANIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

(1)

Zriad‘ovatel‘ v zmysle ustanovenia

28 ods. 5 školského zákona určuje výšku

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt diet‘at‘a
v materskej škole v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš:
a) deti od 3 do 6 rokov veku

15€

b) deti od 2 do 3 rokov veku

30 €

c) za prázdninovú čínnosť v mesíací júl a august

30 €

d) deti, ktorým bob diagnostikované tebesné/zdravotné postihnutie
a dobožia potvrdeníe z centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie alebo z centra špeciálno-pedagogického
poradenstva
(2)

10€

Príspevok podIa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného

kalendárneho mesiaca. Príspevok sa máže uhradiť naraz aj za viac mesiacov kalendárneho
roka po dohode s riaditeľom školy.

(3)

Za diet‘a do 3 rokov sa považuje dieťa do dovřšenia 3 rokov v danom mesiaci,

za ktorý sa príspevok uhrádza.
(4)

Zákonný zástupca diet‘at‘a, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú

činnosť, je povinný uhradit‘ príspevok do 10. júna príslušného roka.
(5)

Zákonný zástupca dieťaťa písomne požíada riaditel‘a príslušnej materskej

školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieta nenastúpilo na
prázdninovú činnost‘ zo zdravotných dövodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30.
septembra príslušného roka.
(6)

Zákonný zástupca diet‘aťa písomne požiada riaditel‘a príslušnej materskej

školy o vrátenie príspevku v prípade prerušenia dochádzky do MŠ na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dövodu choroby alebo rodinných dövodov najneskör do 30
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikol nárok na
vrátenie uhradeného príspevku.
(7)

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieta:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca diet‘aťa predloží riaditel‘ovi materskej školy doklad o tom,
že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podIa osobitného predpisu1,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich dní z dövodu choroby alebo rodinných dävodov preukázateľným
spósobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských letných prázdnin
alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad‘ovatel‘om
alebo mými závažnými dóvodmi, bez možnosti zaradenia do me] náhradnej
materskej školy; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú čast
príspevku.

(8)

Prijímanie žiadostí na prijatie diet‘at‘a na predprimárne vzdelávanie pre

nasledujúci školský rok v materských školách v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta Liptovský
Mikuláš bude prebiehať cez pracovný týždeň, nasledujúci po 30. apríli, minimálne dva dni,
v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod.

l)

Zákon Č. 544/20 10 Z.z. o dotáciách v pösobnosti Ministerstva práce, sociálnych veda rodiny Slovenskej republiky

(9)

Riaditel‘ materskej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch materskej

školy a v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy
materskej školy, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovatel‘a.
(10)

Presný čas zápisu určí riaditel‘ka materskej školy a písomne ho oznámí

zriad‘ovateľovi do 1 apríla bežného roka.
(11)

Ak to personálne kapacity zariadenia umožňujú, mäže byt‘ dieta prijaté na

predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
(12)

Riadítel‘ materskej školy möže prijat‘ na predprimárne vzdelávanie na určitý

čas v mesiacoch júl a august aj dieta, ktoré v ostatných mesiacoch navštevuje materskú
školu v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti inej obce na základe žiadosti zákonného zástupcu a
po uzatvorení zmluvy medzi mestom Liptovský Mikuláš a danou obcou. V zmluve sa obec
zaviaže uhradit‘ finančný príspevok na pobyt dieťat‘a/detí v materskej škole za účelom úhrady
prevádzkových nákladov materskej školy spojených s edukáciou vo výške platného
Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa škčl a a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš.

Článok4
PRÍSPEVOK v ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

Zriad‘ovatel v zmysle ustanovenia

49 ods. 4 Školského zákona určuje výšku

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Jána
Levoslava Bellu v zriad‘ovatel‘skej pčsobnosti mesta Liptovský Mikuláš mesačne takto:
(1)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej

škole prispieva:
a) na vyučovanie žiaka zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške
7,00 €‚
b) na vyučovanie dospelých dospelá osoba mesačne sumou vo výške

il,50 €.
(2)

Príspevok podl‘a odseku 1 tohto článku sa uhrádza do konca zúčtovacieho

obdobia, tj. január
(3)

—

jún a september

—

december.

Príspevok podIa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca žiaka

a dospelá osoba za každý pred met daného odboru samostatne.

(4)

Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka

a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to
požiada zriaďovatel‘a základnej umeleckej školy a zároveň mu predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podIa osobitného
pred Pisu.1

Článok 5
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Zriad‘ovatel‘ v zmysle ustanovenia
príspevku na čiastočnú úhradu

na

116 ods. 6 Školského zákona určuje výšku

činnosti školského klubu detí

v zriaďovatetskej

pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš mesačne takto:
(1)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu (d‘alej

len „ŠKD‘) detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,50 €.
(2)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou

školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťat‘a mesačne na prvé diet‘a vo výške
5,50 €‚ na každé d‘alšie dieťa o i € menej zo základnej výšky príspevku.
(3)

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieta strávi v ŠKD.

(4)

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie

poplatku.
(5)

Príspevok podIa odseku I a 2 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného

kalendárneho mesiaca.
(6)

Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to

písomne požiada zriad‘ovatel‘a a zároveň mu predloží

doklad o tom, že je poberatel‘om

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzí podIa osobitného predpisu.1

Článok6
PRÍSPEVOK NA ČINNOSt CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia

716 ods. 6 Školského zákona určuje výšku príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnost‘ou centra volného času v zriad‘ovatel‘skej
pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš mesačne takto:

(1)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra volného času

prispieva
a) zákonný zástupca žiaka (dieťaťa vo veku do 15 rokov veku vrátane)
mesačne sumou 2,00 €‚
b) zákonný zástupca žiaka (žiaka vo veku nad 15 rokov veku) mesačne
3,50 €‚
c) dospelá osoba (nad 18 rokov veku) mesačne sumou 5,50 €
(2)

Príspevok podIa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do konca zúčtovacieho

obdobia, tj. január
(3)

—

jún a september

—

december.

Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca žiaka,

respektíve dospelá osoba za každý záujmový útvar samostatne.
(4)

Príspevok, ktorý platí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v centre

volného času, sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca
neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriad‘ovatel‘a a predloží mu
doklad o tom, že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podIa osobitného predpisu2.

2)

Zákon č. 544/2010 Zz. o dotáciách v pásobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny $lovenskej republiky

Článok 7
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENIACH
ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia

140 ods. 9 Školského zákona určuje výšku

príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca diet‘aťa a žiaka na nákup potravín podia
vekových kategórií stravníkov v školskej jedáini.
(1)

Zariadenia školského stravovania poskytujú stravovanie deťom a žiakom za

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podia vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných
školských jedáiňach podia tohto VZN.
(2)

Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové kategórie detí

a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Liptovský
Mikuláš určuje výšku príspevku ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej
jedálni a výdajnej jedálni v 3. finančnom pásme.
(3)

Zriaďovatel‘ určuje výšku príspevku 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 potravín podia vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné
náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 01. 01. 2018, je nasledovný:

náklady na nákup potravín

materská škola

stravníci od 2
rokov
3. pásmo

—

6

režijně
náklady

cena
celodennej
stravy spolu
vrátane réžie

desiata

obed

oiovrant

€

€

€

€

€

0,28

0,68

0,23

0,10

1,29

základná škola

stravníci od 6
rokov

-

náklady na nákup
potravín

režijné náklady

cena obeda spolu
vrátane réžie

€

€

€

1,01

0,10

1,11

1I

3. pásmo

základná škola

náklady na nákup
potravín

režijné náklady

cena obeda spolu
vrátane réžie

€

€

€

1,09

0,10

1,19

stravníciodll-15
rokov
3. pásmo

(5)

Pre prípad zmeny súm nákladov na nákup potravin na jedno jedlo podIa

vekových kategórií stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR v zmysle

140 Školského zákona aby zriad‘ovatel‘ oboznámil

v súlade so zmenou finančných pásiem výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v 3. finančnom pásme, ktorého súčast‘ou bude príspevok
na úhradu režijných nákladov vo výške schválenej podl‘a tohto všeobecne záväzného
nariaden ia.
(6)

Príspevok

sa

uhrádza

mesačne

najneskör

do

5.

dňa

príslušného

kalendárneho mesiaca. Príspevok sa móže uhradit‘ naraz aj za viac mesíacov kalendárneho
roka po dohode s riaditel‘mi základných a materských šköl.
(7)

Zriad‘ovatel‘ školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne möže rozhodnúť

o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady, ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3
a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podIa

.

To neplatí, ak ide o deti

4 Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách

v pösobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
(8)

Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských

a základných škál, školských zariadení a mých fyzických osöb sa stanovuje prepočítaním
skutočných nákladov na jedno hlavné vydané jedlo

—

obed v školských jedálňach pri

základných školách minimálnou sumou 1,00 €. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu
režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní minimálnej sumy určí riaditel‘ školy

3)

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

na základe prepočtu režíjných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom nie je
potrebný súhlas zriad‘ovatel‘a.

TRETIA ČASŤ
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Článok 8

(1)

Zákonný zástupca diet‘at‘a je povinný prihlásit‘ diet‘a na plnenie povinnej

školskej dochádzky v základnej škole Zápis sa koná prvé dva pracovné dni nasledujúce po
.

pätnástom apríli bežného roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieta
začat‘ plnit‘ povinnú školskú dochádzku.
(2)

Riaditel‘ základnej školy oznámí miesto a čas zápisu v priestoroch základnej

školy a v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy
základnej školy, na svoje] internetovej stránke a na internetovej stránke zriad‘ovatel‘a.
(3)

Presný čas zápisu určí riaditel‘ základnej školy a písomne ho oznámi

zriad‘ovatel‘ovi do 1. marca bežného roka.

ŠTVRTÁ ČASÝ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)

Mestské zastupitel‘stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa
14. 12. 2017.

(2)

VZN nadobúda platnost‘ dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

(3)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 07. 01. 2078.

(4)

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 8/207 1 VZN zo dňa 28. 71. 2011
(účinnost‘ od 01. 01. 2012) vrátane jeho zmien a doplnkov:
vzneníVZN č. 7I2012NZNz08. 11. 2073(účinnost‘od 01. 01. 2013),

v znení VZN Č. 8/2OJ3NZN z 19. 09. 2013 (účinnost od 07. 10. 2013),
v znení VZN Č. 3/201 5 z 12.03.2015 (účinnosť Od 01. 04. 2015)
v znení VZN Č. 9/2015 z 12. 11. 2015 (úČinnosť od 01. 12. 2015)
v znení VZN Č. 2/2017 z 16. 02. 2017 (úČinnosť Od 01. 03. 2017)
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