
Mesto Liptovský Mikuiáš podľa ustanovenia 56 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zrÉadeni v znení neskoršich predpisov, v spojení s 5 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 v zmysle 520 ods. 3 písm. a), 528 ods. 5, 549 ods. 4, 5114

ods. 6, 5116 ods. 6,5140 ods. 10 a 5 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávani (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov vydáva toto

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 15í20201VZN

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV

V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A O URČENÍ MIESTA A ČASU

ZÁPISU DIEtAÝA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKQLSKEJ DOCHÁDZKY

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

PRVÁ ČASt

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
ÚČEL A PREDMET

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zaňadenach (daIej len „prispevky“),

ktorých zriacďovatel‘om je mesto Liptovský Mikuláš a určuje miesto a čas zápisu detí na

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách (ďalej len ‚zápis“)

v zriadovatelskej pčsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Článok 2
DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Mesto Liptovský Mikuláš určuje výšku týchto príspevkov:

a) príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej

školy,
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b) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdiurn v základnej umeleckej

škole,

c) prispevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,

d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra volného času,

e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.

DRUHÁ ČASt

Článok 3
PRÍSPEVOK V MATERSKEJ ŠKOLE

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva zákonný zástupca

d(etaťa mesačne sumou 20 € na dieťa.

(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza vopred do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Fríspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca diet‘aťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a prĺspevkov k dávke v hmotnej

núdzi podľa osobitného predpisď,

c) ktoré je umiestnené V zariadeni na základe rozhodnutia súdu.

(4) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza

za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dövodu choroby alebo rodinných dóvodov

preukázatel‘ným spósobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriadovatelom alebo mými

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nůdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov



závažnými dóvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú

časť určeného príspevku.

Článok 4
PRÍSPEVOK NA ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEIJ UMELECKEJ ŠKOLE

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom vzákladnej umeleckej

škole prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak mesačne sumou:

a) na vyučovanie neplnoletého žiaka 7,00 €.

b) na vyučovanie plnoletého žiaka 11,50 €.

(2) Príspevok podia odseku 1 tohto článku sa uhrádza do konca zúčtovacieho

obdobia, tj. január —jún a september — december.

(3) Prispevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca

neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak za každý predmet daného odboru samostatne.

(4) Mesto Liptovský Mikuláš ako zriad‘ovateľ základnej umeleckej školy může

rozhodnúť o znÍženĺ alebo odpustenĺ prispevku podIa odseku 1 tohto článku, ak plnoletý žiak

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom,

že je poberatelom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podIa

osobitného predpisu.1

Článok 5
PRÍSPEVOK NA ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí

(ďalej len ŠKD) prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou S € na ciieťa,

(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa prísiušného

kalendámeho mesiaca.

(3) Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovatel ŠKD móže rozhodnút o znížení

alebo odpusteni príspevku podľa odseku 1 tohto článku, ak zákonný zástupca o to pisomne

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k

dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1



Článok 6
PRÍSPEVOK NA ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU

(1) Na Ďiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra volného času

prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak mesačne sumou:

a) za žiaka do 15 rokov veku (vrátane) 2,00 €‚

b) za žiaka nad 15 rokov veku 3,50 €‚

c) plnoletý žiak 5,50 C

(2) Príspevok podIa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do konca zúčtovacieho

obdobia, t. j. január—jún a september— december.

(3) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca

neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak za každý záujmový útvar samostatne.

(4) Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ centra volného času möže

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 tohto článku, ak plnoletý žiaR

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom,

že je poberatelom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa

osobitného predpisu.1

Článok 7
PRÍSPEVOK V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

(1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne poskytujú stravovanie detom

a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov

na nákup potravĺn podIa vekových kategórií stravníkov v nadváznosti na odporúčané

výživové dávky a prĺspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu režijných nákladov

v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach.

(2) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravĺn na jedno jedlo je pre

všetky vekové kategárie stravníkov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach

v zriaďovateískej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš stanovená v súlade s 2. finančným

pásmom.



(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu režných nákladov v školskej jedálni

a výdajnej školskej jedálni je stanovená sumou:

a) 010 € na jedno hlavně jedlo pre deU a žiakov šköl v zriaďovatel‘skej pösobnosti

mesta,

b) 0,50 € na jedno hlavné jedlo pre deti a žiakov škól mimo zriaďovateľskej

pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš

(4) Príspevok, který uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelý

stravník vo výška nákladov na nákup potravín podIa vekových kategórii stravníkov

a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno hlavné jedlo je od 01. 01. 2021

nasledovný:

Finančný limit na nákup
potravín

— Dotácia na Úhrada
2. finančně pásmo podporu Čiastočná zákonného

výchovy k úhrada zástupcuUkazovatel‘
stravovacím režijných alebo

návykom nákladov dospeléhoDesiata Obed Qlovrant
dieťaťa stravnika

Materská škola - stravník - dieťa MŠ
0,36 0,85 0,24 0 0,10 1,55(stravník od 2 do 5 rokov)

Materská škola - stravník - dieťa MŠ
(predškolská dochádzka, hmotná 0,36 0,85 0,24 1,20 0,10 0,35

núdza, životné minimum)

Materská škola poskytujúca stravu -

0,36 0,85 0,24 O 0,50 1,95cudzi stravník-dieťa MŠ

Materská škola poskytujúca stravu -

1,33 1,62 2,95
dospelý stravník — — —

Základná škola, Základná škola s materskou školou

Základná škola, Základná škola s 1
materskou školou - stravník - žiak — 1,15 — 1,20 0,10 0,05

prvého stupňa ZŠ

Základná škola, Základná škola s
materskou školou- stravnik - žiak — 1,23 — 1,20 0,10 0,13

druhého stupňa ZŠ



Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu

0,36 0,85 0,24 O 0,10 1,55MŠ - stravník - dieťa MŠ
(stravník od 2 do 5 rokov)

Základná škola, Základná škola
s materskou školou poskytujúca
stravu MŠ — stravnik — dieťa MŠ 0,36 0,85 0,24 1,20 0,10 0,35
(predškolská dochádzka, hmotná

núdza, život, minimum)

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu - — 1,15 — — 0,50 1,65

cudzí stravnĺk -žiak prvého stupňa

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu - — 1,23 — — 0,50 1,73

cudzĺstravnĺk - žiak druhého stupňa

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu 0,36 0,85 0,24 0,50 1,95

MŠ-cudzi stravnik-diefa MŠ
L

Základná škola, Základná škola s
materskou školou poskytujúca stravu - — 1,33 — — 1,62 2,95

dospelý stravník
*sumy v tabuľke sú uvedené v eurách

(5) Prispevok podia odseku 4 tohto článku sa uhrádza mesačne vopred do 25.

dňa v mesiaci. Príspevok sa mäže uhradiť naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po

dohode s riaditel‘mi základných a materských škál.

(6) Prĺspevok podia odseku 4 tohto článku je znižený o výšku poskytnutej dotácie

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podIa osobitného predpisu2 (d‘alej len

‚dotácia“), ak de o dieťa ktoré:

a) navštevuje posledný ročník materskej školy,

b) navštevuje základnú školu,

c) navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej

núdzi alebo ktorej prijem je najviac vo výške životného minima.

(7) Dotácia v sume 1,20 € je poskytovaná za každý deň, v ktorom sa dieta

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej

škole a odobralo stravu.

2 Zákon č. 544/20 10 Z. z. o dotáciách v pósobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky



(8) Zákonný zástupca dieťata alebo žiaka je povinný uhradíť rozdiel medzi

poskytnutou dotáciou a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

(9) V pripade že zákonný zástupca neodhlásil v stanovenom termíne zo stravy

dieťa alebo žiaka, na ktorých sa vzťahuje poskytovanie dotácie, je povinný uhradíť pinů

výšku príspevku podia odseku 4 tohto článku.

(10) Pinů sumu príspevku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa aiebo žiaka za:

a) odobratú stravu v prvom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil výchovno -

vzdelávacieho procesu,

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil

žiaka ZŠ najneskór do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z

poskytovania stravy v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni; v prípade že

žiak ochorie v noci, möže ho zákonný zástupca odhlásíť zo stra‘y ráno do 6:30

hod. nasledujúceho dňa,

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil

dieťa MŠ z poskytovania stravy najneskér do 6:30 hod. v deň poskytovania stravy

v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni.

(11) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov pro zamestnancov materských

a základných šköl, školských zariadení a mých fyzických osĎb sa stanovuje prepočitaním

skutočných nákladov na jedno vydané jedlo.

(12) Príspevok, ktorý uhrádza dospelý stravník zahřňa príspevok vo výške

nákladov na nákup potravín podia zvoleného finančného pásma a skutočnú výšku režijných

nákladov.

Článok 8

OSOBITNÉ USTANOVENIA

(1) Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorenim COVID-19 prerušená prevádzka

školských zariadení a/alebo je prerušené vyuěovanie v školách, je výška príspevkov

určených v tomto nariadení stanovená nasledovne:



a) ak je prerušená prevádzka školských zariadeni alalebo vyučovanie v školách

počas celého kalendárneho mesiaca, je výška určených príspevkov v zmysle

tohto nariadenia 0,00 €,

b) ak je prerušená prevádzka školských zariadenĺ a/alebo vyučovanie v školách len

v niektoré dni kalendárneho mesiaca, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo

neplnoletého žiaka a plnoletý žiak pomernú čast určeného prispevku.

(2) Ak je v základnej umeleckej škole v období prerušenia prevádzky školských

zariadení alalebo prerušenia vyučovania v školách zabezpečené dištančné vzdelávanie,

uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak plnú výšku určeného

prispevku.

TRETIA ČASt

ZÁPIS NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
v ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Článok 9

(1) Zápis dieťata na plnenie povinnej školskej dochádzky ve všetkých základných

školách v zriad‘ovatel‘skej pčsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sa koná prvé dva pracovné

dni nasledujúce po pätnástom apríli bežného roka, který predchádza začiatku školského

roka, v ktorom má dieťa začat plnit povinnú školskú dochádzku. Zápis sa uskutočňuje v čase

od 14:00 do 18:00 hod. v priestoroch všetkých základných šköl vzriaďovateľskej pósobnosti

mesta Liptovský Mikuláš.

(2) V prípade, že stanovený termín zápisu bude zhodný s vel‘konočnými

prázdninami, termín zápisu sa presťiva na prvé dva pracovné dni po skončení veľkonočných

prázdnin. Čas zápisu podIa odseku 1 tohto článku zostáva nezmenený.

(3) Riaditeľ základnej školy v dostatočnom časovom predstihu zverejnení miesto

a čas zápisu na verejne prístupnom mieste v priestoroch základnej školy a na webovom

sídle školy.



ŠTVRTÁ ČASÝ

ZÁVEREČNÉ USTANQVENIA

(1) Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne

záväznom nariadení dňa 17. 12. 2020.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na

úradnej tabuli.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 1O!2017N7N o určení výšky príspevku na

čiastočnů úhradu nákladov v školách a v školských zariadeníach a o prímani

diet‘at‘a do materskej školy, o zápise dietat‘a na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základnej škole zo dňa 14. 12. 2017 (účinnosť od 01. 01. 2018)

vrátane jeho zmien a doplnkov:

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 812019NZN, z 20. 06.

2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 10/2017 o

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských

zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie

povinnej školskej dochádzky v základnej škole a ktorým sa ruší Všeobecne

záväzné nariadenie Č. 4/2O19IVZN

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2020/VZN, z 25.

06. 2020, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Č.

10/2O17NZN o určeni výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a

v školských zariadeniach a o prijímani dieťaťa do materskej školy, o zápise

dieťaVa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zneni VZN Č.

8/201 9/VZN
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