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Názov materiálu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Dôvodová správa:

Podľa § 6 ods. 12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov, § 28,
49, 114, 116, 140 a 141 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení neskorších
predpisov obec je povinná určiť všeobecne záväzným nariadením:
1. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy
a školského zariadenia a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení
2. výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre deti, pre ktoré nie je
predprimárne vzdelávanie povinné, výšku mesačného príspevku v základnej umeleckej
škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí a centra voľného času a výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín
v školskej jedálni a príspevku na úhradu režijných nákladov ŠJ.
Zákonom NR SR č. 507/2021 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení tak, že neštátnym zriaďovateľom škôl a školských
zariadení sa výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka
z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu (z podielu na výnose dane
z príjmu FO) už neurčuje všeobecne záväzným nariadením, ale na základe osobitnej zmluvy
podľa § 9aa zákona č. 507/2003. Ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta č.
8/2018 v znení dodatku č. 1 až 9, ktoré sa týkali určenia výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka cirkevnej školy a cirkevného školského
zariadenia, stratili platnosť a účinnosť dňom účinnosti zákona č. 507/2021, teda 1.1.2022.
Zákonom NR SR č. 415/2021 Z. z. bol novelizovaný zákon NR SR č. 245/2008 – školský
zákon tak, že obce okrem výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach určujú všeobecne
záväzným nariadením aj podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia týchto príspevkov
žiakov, resp. zákonných zástupcov detí a žiakov.

Na základe uvedených legislatívnych zmien navrhujem toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje:
1. výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej

školy, dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, žiaka centra voľného času a žiaka
základnej školy – stravníka školskej jedálne zriadených mestom Nové Mesto nad Váhom a
podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení
2. výška príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom, t. j. mesačného

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre deti, pre ktoré nie je predprimárne
vzdelávanie povinné, mesačného príspevku za žiaka v základnej umeleckej
škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
a centra voľného času a výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni a príspevku na úhradu režijných nákladov ŠJ.
3. podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevkov žiakov, resp. zákonných

zástupcov detí a žiakov uvedených v bode 2.

Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo
a)

/2022-MsZ:

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022–VZN o určení výšky finančných

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
b)

ukladá zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na dobu
15 dní

Termín: v texte

zodp.: prednosta MsÚ

Meno spracovateľa:

Mgr. D. Hevery

Funkcia:

vedúci OŠMaTK

Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery
vedúci OŠMaTK
Funkcia:

Podpis predkladateľa:

MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2022
určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

V Novom Meste nad Váhom .................2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 1/2022 – VZN
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c)
a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
596/2003), § 28 ods. 5 - 7, § 49 ods. 4 - 6, § 114 ods. 6 - 7, § 116 ods. 6 – 8, § 140 ods. 10 – 12
a § 141 ods. 10 – 12 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský
zákon) a v súlade s § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 7 zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Článok 1
Určenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia
a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení

§1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje:
a) výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení zriadených mestom Nové Mesto nad
Váhom (ďalej aj mesto)
b) podrobnosti financovania škôl a školských zariadení podľa písm. a)
c) lehota na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú financovať školy a školské
zariadenia podľa písm. a)
d) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

§2
Príjemca finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
1. Príjemcom finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne
záväzného nariadenia sú nasledovné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta:
1. Materská škola, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom
2. Základná umelecká škola, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom
3. Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom
4. Základná škola, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
a) na účely financovania školského klubu detí ako súčasti základnej školy
b) na účely financovania školskej jedálne ako súčasti základnej školy
5. Základná škola, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
a) na účely financovania školského klubu detí ako súčasti základnej školy
b) na účely financovania školskej jedálne ako súčasti základnej školy
6. Základná škola, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom
a) na účely financovania školského klubu detí ako súčasti základnej školy
b) na účely financovania školskej jedálne ako súčasti základnej školy
c) na účely financovania centra voľného času ako súčasti základných škôl

§3
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1. Výška finančných prostriedkov na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok sa určuje nasledovne:
školy a školské zariadenia zriadené mestom
Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie
Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie

výška FP na žiaka v €
od 1.1.2022
1 600,00
540,00

Materská škola - na každé dieťa

2 695,00

Materská škola-dieťa so špeciál. výchovnovzdelávacími potrebami

2 880,00

Centrum voľného času, Štúrova ul. 590

322,00

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ, Odborárska ul. 1374

100,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ, Tematínska ul. 2092

570,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855

624,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ, Odborárska ul. 1374

579,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Tematínska ul. 2092

124,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855

135,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Odborárska ul. 1374

176,00

§4
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení
1.

2.

Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy
finančných prostriedkov na žiaka uvedenej v § 3 tohto článku a počtu žiakov a detí podľa
stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01. Pre centrum voľného času sa ročná výška finančných prostriedkov
určí ako súčin sumy finančných prostriedkov na dieťa uvedenej v § 3 tohto článku a počtu
detí a žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom podľa stavu k 25.
septembru začínajúceho školského roka uvedených v zozname prijatých detí a žiakov.
Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci prijatí do školy
alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa
školského zariadenia.

3.

Školy a školské zariadenia oznámia zriaďovateľovi údaje podľa § 4 odsek 1 tohto
nariadenia do 25. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa zisťujú.

4.

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytnú školám a školským zariadeniam
uvedeným v § 2 tohto článku v rámci rozpisu schváleného rozpočtu mesta.
Mesto oznámi školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku
finančných prostriedkov na príslušný rok do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školu alebo školské
zariadenie sa vykoná zmenou všeobecne záväzného nariadenia a zmenou schváleného
rozpočtu mesta, resp. rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena schváleného
rozpočtu mesta a v rámci neho aj rozpočtu príslušnej školy a školského zariadenia.

5.
6.

7.

Mesto poskytne školám a školským zariadeniam finančné prostriedky podľa tohto
nariadenia na ich výdavkový účet mesačne vo výške jednej dvanástiny do 25. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca. Ak 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň
pracovného pokoja, finančné prostriedky im poskytne prvý pracovný deň po dni
pracovného pokoja.
§5
Účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

1.

Finančné prostriedky poskytnuté podľa tohto nariadenia sú určené:

a) na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných zamestnancom školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi a na úhradu
výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za zamestnancov, t. j. na bežné výdavky,
ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a kategórii 620 – poistné a príspevok
do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov
b) na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských
zariadení, t. j. na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby a kategórii 642 – transfery jednotlivcom, a to
bez účelovo určených finančných prostriedkov.

Článok 2
Určenie výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
§6
1. V súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/ 2003 a s § 28 ods. 5 - 7, § 49 ods. 4 - 6, § 114 ods. 4,
6 - 7, § 116 ods. 6 – 8, § 140 ods. 10 – 12 a § 141 ods. 10 – 12 školského zákona sa týmto
všeobecne záväzným nariadením pre školy a školské zariadenia zriadené mestom určuje:
a) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra
voľného času a výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a režijných
nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
b) podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevkov uvedených v ods. 1.
§7
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (MŠ)
a podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia mesačného príspevku
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa určuje pre deti
prijaté do materskej školy sumou 20,00 eur, ak v tomto nariadení nie je uvedené inak.
2. Mesačný príspevok sa neuhrádza za deti podľa § 28 ods. 6 školského zákona.
3. Mesačný príspevok podľa ods. 1 sa zníži, zvýši alebo odpustí podľa týchto podmienok:
a) Celý mesačný príspevok sa odpustí, ak dieťa nedochádzalo do školy ani jeden deň
v príslušnom mesiaci:
1. v čase hlavných školských prázdnin v mesiacoch júl a august z rozhodnutia
zákonného zástupcu dieťaťa
2. v čase prerušenia prevádzky školy rozhodnutím príslušného orgánu v mimoriadnej
situácii, v núdzovom stave alebo výnimočnom stave
3. v čase prerušenia prevádzky školy na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodov
podľa § 150a ods. 2 školského zákona., to neplatí, ak počas mesiacov júl a august
bola prerušená prevádzka niektorých pracovísk školy podľa § 150a ods. 1
školského zákona a dieťa dochádzalo do materskej školy na jej iné pracovisko
b) Suma mesačného príspevku sa zníži o 50%, ak z dôvodov uvedených v ods. 2 písm. a)
v bodoch 1 až 3 tohto paragrafu dieťa nedochádzalo do školy v príslušnom mesiaci 11
a viac pracovných dní.
c) Celý mesačný príspevok sa odpustí, resp. vráti zákonnému zástupcovi za dieťa, ktoré
preruší dochádzku do školy na celý kalendárny mesiac (ďalej len dlhodobé prerušenie
dochádzky) z dôvodov:
1. choroby alebo zákazu dochádzky do školy nariadeného príslušným lekárom pre deti
a dorast, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- zákonný zástupca dieťaťa písomne alebo elektronickou formou oznámi škole do 5
pracovných dní od vzniku dôvodu dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa
a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti
- zákonný zástupca dieťaťa do 5 pracovných dní po pominutí dôvodov dlhodobej
neprítomnosti doručí škole žiadosť o odpustenie, resp. vrátenie príspevku s
dokladom potvrdeným príslušným lekárom pre deti a dorast o zdravotnej
nespôsobilosti dieťaťa navštevovať školu, v ktorom je uvedená dĺžka trvania
zdravotnej nespôsobilosti.
2. z rodinných dôvodov, ak sa dieťa so svojím zákonným zástupcom prechodne
zdržuje mimo okresu sídla materskej školy, pričom sú súčasne splnené nasledovné
podmienky:
- zákonný zástupca dieťaťa písomne alebo elektronickou formou oznámi škole do 5
pracovných dní od vzniku dôvodu dlhodobého prerušenia dochádzky dieťaťa
a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti
- zákonný zástupca dieťaťa do 5 pracovných dní po pominutí dôvodu dlhodobej
neprítomnosti doručí škole žiadosť o odpustenie, resp. vrátenie príspevku s
dokladom potvrdzujúcim prechodný pobyt mimo okresu sídla materskej školy.
§8
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole (ZUŠ) a podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia tohto príspevku
1. Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva zákonný
zástupca žiaka alebo žiak počas školského roka okrem letných prázdnin mesačne sumou:
1.1 po dovŕšení veku 5 rokov až do dovŕšenia veku 25 rokov podľa druhu štúdia:
a) prípravné skupinové štúdium:
8,00 eur
c) základné individuálne štúdium:
10,00 eur
c) základné skupinové štúdium:
8,00 eur
1.2 do dovŕšenia veku 5 rokov a po dovŕšení veku 25 rokov, ak ide o nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu, podľa druhu štúdia:
a) individuálne štúdium:
14,00 eur
b) skupinové štúdium:
9,00 eur
1.3 po dovŕšení veku 25 rokov, ak nejde o nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,
podľa druhu štúdia:
a) individuálne štúdium:
25,00 eur
b) skupinové štúdium:
14,00 eur
1.4 ak odovzdal čestné vyhlásenie na účely poskytovania finančných prostriedkov obciam
podľa osobitného predpisu (podiel na výnose dane z príjmu FP) základnej umeleckej
škole zriadenej iným zriaďovateľom
a) individuálne štúdium:
100,00 eur
b) skupinové štúdium:
40,00 eur
2. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa
zisťujú údaje o počte žiakov školy podľa osobitného predpisu.

3. Za nezaopatrené deti na účely tohto nariadenia sa považujú deti podľa zákona NR SR č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4. Mesačný príspevok podľa ods. 1 sa zníži, zvýši alebo odpustí podľa týchto podmienok:
a) Mesačný príspevok určený podľa ods. 1 tohto paragrafu sa zníži o 50%, ak sa prezenčné
vzdelávanie žiakov počas školského roka preruší na 11 a viac pracovných dní v mesiaci
zapríčinením zriaďovateľa alebo rozhodnutím príslušného orgánu v mimoriadnej
situácii, v núdzovom stave alebo výnimočnom stave a škola neposkytne výchovu a
vzdelávanie inou ako prezenčnou formou, napr. dištančným vzdelávaním. To platí aj
v prípade, ak vzdelávanie dištančnou formou nemožno poskytnúť žiakovi, ktorý nemá
na to vhodné technické podmienky, napr. pripojenie na internet.
Do prerušenia prezenčného vzdelávania sa nepočítajú dni počas prázdnin.
b) Mesačný príspevok určený podľa ods. 1 tohto paragrafu sa zníži o 50%, ak:
1. žiak žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
2. ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej poruchy
podľa osobitného predpisu je najmenej 50 %
c) Mesačný príspevok určený podľa ods. 1 sa zvýši o 100% za každé štúdium, ktoré
presahuje jednu individuálnu a jednu skupinovú formu vzdelávania.
d) Mesačný príspevok určený podľa ods. 1 sa odpustí, ak žiak nedochádzal do školy zo
zdravotných dôvodov ani jeden deň v mesiaci, svoju dlhodobú neprítomnosť v škole
oznámil škole do 5 pracovných dní od prerušenia dochádzky a ospravedlnil ju do 5
pracovných dní predložením príslušného lekárskeho potvrdenia.
§9
Určenie výšky mesačných príspevkov na činnosť školských výchovno-vzdelávacích zariadení
a podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia tohto príspevku
Výška mesačného príspevku žiaka alebo jeho zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školských výchovno-vzdelávacích zariadení sa určuje nasledovne:
1. Zákonný zástupca žiaka školského klubu detí prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí mesačne sumou:
10,- eur
2. Zákonný zástupca žiaka centra voľného času, ktorý je nezaopatreným dieťaťom podľa
osobitného predpisu, prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného
času mesačne sumou podľa druhu záujmovej činnosti:
a) kurz cudzieho jazyka:
10,00 eur
b) kurz plávania:

12,00 eur

c) tanečné kurzy a krúžky:

3,00 eur

d) tanečné, spevácke a hudobné skupiny:

3,00 eur

e) literárno-dramatické krúžky (herectvo, bábkoherectvo ...):

4,00 eur

f) audiovizuálny, fotografický, internetový krúžok:

3,00 eur

g) tvorivé dielne, výtvarný krúžok, modelársky krúžok:

4,00 eur

h) stolnotenisový krúžok:

3,00 eur

i) pohybové hry detí:

3,00 eur

j) šachový krúžok:

2,50 eur

k) ostatné športové krúžky:

2,50 eur

l) prírodovedné krúžky (rybársky, včelársky, botanický...):

2,50 eur

m) krúžok šikovných rúk, žonglérsky krúžok...:

2,50 eur

n) detské a mládežnícke záujmové kluby (klub dievčat, rómsky klub...):

2,50 eur

3. Mesačný príspevok podľa ods. 2 písm. a) až n) tohto paragrafu sa zvyšuje o 50%, ak žiak
centra voľného času nie je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného predpisu.
4. Mesačný príspevok podľa ods. 2 písm. a) až n) a podľa ods. 3 tohto paragrafu sa zvyšuje za
každú ďalšiu hodinu pravidelnej týždennej záujmovej činnosti, ktorá presahuje rozsah 2
hodiny týždenne, o 0,50 eur.
5. Mesačný príspevok podľa ods. 2 až 4 za žiaka s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého
záujmové vzdelávanie príslušná obec neposkytne finančné prostriedky podľa § 6 ods. 12
písm. e) zákona č. 596/2003, je súčtom príspevku určeného podľa ods. 2 až 4 tohto
paragrafu a jeho zvýšenia o sumu 7,15 €.
6. Mesačný príspevok podľa ods. 2 až 4 za žiaka s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého
záujmové vzdelávanie príslušná obec poskytne finančné prostriedky podľa § 6 ods. 12 písm.
e) zákona č. 596/2003 v sume nižšej ako 7,15 eur mesačne, je súčtom príspevku určeného
podľa ods. 2 až 4 tohto paragrafu a rozdielu medzi sumou 7,15 eur a mesačnou sumou
finančných prostriedkov poskytnutých obcou.
7. Mesačný príspevok podľa ods. 1 až 6 sa neuhrádza za mesiace júl a august, ak školské
zariadenie alebo príslušný záujmový útvar v týchto mesiacoch nevykonáva činnosť. Ak
školské zariadenie alebo príslušný záujmový útvar v mesiaci júl alebo v mesiaci august
vykonáva činnosť menej ako 11 dní, mesačný príspevok podľa ods. 1 až 6 sa zníži o 50%.
Tým nie sú dotknuté úhrady za ostatné služby spojené s činnosťou školského zariadenia
alebo záujmového útvaru, ako napr. úhrady cestovného, vstupného, štartovného, úhrady za
poskytnutú stravu a pod.
8. Mesačný príspevok podľa ods. 1 až 6 sa zníži o 50%, ak:
a) prezenčné vzdelávanie a výchova sa preruší na 11 a viac pracovných dní v mesiaci
zapríčinením zriaďovateľa alebo rozhodnutím príslušného orgánu v mimoriadnej situácii,
v núdzovom stave alebo výnimočnom stave
b) žiak ktorý je nezaopatreným dieťaťom, žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima
c) ide dieťa, ktoré je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej miera funkčnej
poruchy podľa osobitného predpisu je najmenej 50 %
9. Mesačný príspevok podľa ods. 1 až 6 sa odpustí, ak žiak nedochádzal do školy zo
zdravotných dôvodov ani jeden deň v mesiaci, svoju dlhodobú neprítomnosť v škole
oznámil škole do 5 pracovných dní od prerušenia dochádzky a ospravedlnil ju do 5
pracovných dní predložením príslušného lekárskeho potvrdenia.

§ 10
Určenie výšky príspevkov na úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
a podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevkov
1. Zariadenie školského stravovania (ďalej len školská jedáleň) poskytuje deťom a žiakom
školy stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza
príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
a určeného finančného pásma a príspevok na režijné náklady vo výške určenej týmto
nariadením.
2. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v zariadení školského stravovania sa
určuje nasledovne:
a) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na jedno jedlo sa určuje
v treťom finančnom pásme:
- desiata:
0,38 EUR
- obed:
0,90 EUR
- olovrant:
0,26 EUR
b) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy vo vekovej kategórii od 6 do 11
rokov na jedno jedlo sa určuje v druhom finančnom pásme:
- desiata:
0,49 EUR
- obed:
1,15 EUR
c) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy vo vekovej kategórii od 11 do 15
rokov na jedno jedlo sa určuje v druhom finančnom pásme:
- desiata:
0,53 EUR
- obed:
1,23 EUR
d) Úhrada za stravovanie dospelých stravníkov sa určuje podľa zvoleného finančného
pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 rokov. Náklady na nákup potravín
pre dospelých stravníkov sa určujú sumou:
- v zariadení školského stravovania v materskej škole:
1,41 EUR
- v zariadení školského stravovania v základnej škole:
1,33 EUR
3. Príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla v školskej jedálni sa určuje pre
všetky vekové kategórie detí a žiakov vo výške 0,30 eur za jedno hlavné jedlo. Dospelí
stravníci uhrádzajú režijné náklady na výrobu jedla v školskej jedálni v plnej výške.
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
4. Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín na hlavné jedlo pre
žiaka základnej školy sa neuhrádza za dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov,
ak boli splnené podmienky podľa tohto zákona. To neplatí, ak suma príspevku na úhradu
nákladov na nákup potravín na hlavné jedlo určená týmto nariadením je vyššia ako suma
poskytnutej dotácie - vtedy zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel medzi určenou sumou
príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a sumou poskytnutej dotácie.
5. Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín na jedlo pre dieťa
materskej školy sa neuhrádza za dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ak boli

splnené podmienky podľa tohto zákona. To neplatí, ak suma príspevkov na úhradu nákladov
na nákup potravín na hlavné jedlo a na doplnkové jedlá je vyššia ako suma poskytnutej
dotácie - vtedy zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel medzi určenou sumou príspevkov
na úhradu nákladov na nákup potravín a sumou poskytnutej dotácie.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka a s určením výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré nie sú
upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č.
8/2018 - VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa .............. na ......... zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. ......./2022 - MsZ a
nadobúda účinnosť 1.4.2022.

V Novom Meste nad Váhom dňa .............2022.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

