VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA TURČIANSKE TEPLICE
č. 2/2008
zo dňa 1. 12. 2008

O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ŠKÔL a ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ
__________________________________________________________________________________
Mesto Turčianske Teplice v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, §
140 ods.9 a ods.10 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon)
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení.

I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel a predmet
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podľa
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorých zriaďovateľom je Mesto Turčianske Teplice,
b) postup pri znížení alebo odpustení príspevku,
c) výšku príspevku zákonného zástupcu na stravu v zmysle Výnosu MPSVaR SR
z 5.12.2007 č.29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v znení
neskorších zmien.

Čl.2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

1) Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto VZN zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času,

e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Čl. 3
Vymedzenie pojmov

1) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) dieťaťom- fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese
v materskej škole,
b) žiakom - fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese
v základnej škole a základnej umeleckej škole,
c) zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka - rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa,
žiaka zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia,
d) žiadateľ o zníženie alebo odpustenie príspevku- plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka.

II. ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Čl. 4
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca mesačne
na jedno dieťa sumou uvedenou v prílohe č.1- tabuľka A
2)

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o neuhradení príspevku na základe žiadosti za dieťa, ktoré má
prerušenú dochádzku
a) na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo
rodinných dôvodov preukazateľným spôsobom
b) v čase školských prázdnin alebo prerušenia prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom
alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch sa uhrádza pomerná časť.
4) Žiadateľ predloží žiadosť riaditeľovi školy.
Neúplné žiadosti nebudú posúdené.
5) Spôsob a termín úhrady príspevku určí riaditeľ školy.

Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
zákonný zástupca alebo plnoletý žiak mesačne sumou uvedenou v prílohe č.1- tabuľka B .
2)

Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiadateľ predloží
písomnú žiadosť a doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3) Žiadateľ je povinný písomne oznámiť zriaďovateľovi skutočnosť, že prestal byť

poberateľom dávky a príspevkov do ôsmich dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.
4) V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v bode 3) je žiadateľ povinný uhradiť

príspevok za obdobie, za ktoré príspevok nebol uhradený.
5) Žiadateľ neuhrádza príspevok za kalendárny mesiac, v ktorom prestal byť poberateľom

dávky a splnil si povinnosť podľa bodu 3).
6) Žiadateľ predloží žiadosť riaditeľovi školy.
Neúplné žiadosti nebudú posúdené.
7) Spôsob a termín úhrady príspevku určí riaditeľ školy.

Čl. 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
základnej školy prispieva zákonný zástupca žiaka :
a) v oddelení školského klubu detí,
b) iba v záujmovom krúžku pri školskom klube detí,
mesačne sumou uvedenou v prílohe č.1 – tabuľka C.
2)

ktorý je súčasťou

Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiadateľ predloží
písomnú žiadosť a doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3) Žiadateľ je povinný písomne oznámiť zriaďovateľovi skutočnosť, že prestal byť

poberateľom dávky a príspevkov do ôsmich dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.
4) V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v bode 3) je žiadateľ povinný uhradiť

príspevok za obdobie, za ktorý príspevok nebol uhradený.
5) Žiadateľ neuhrádza príspevok za kalendárny mesiac, v ktorom prestal byť poberateľom

dávky a splnil si povinnosť podľa bodu 3).
6) Žiadateľ predloží žiadosť riaditeľovi školy.

Neúplné žiadosti nebudú posúdené.
7) Spôsob a termín úhrady príspevku určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský klub detí.

Čl. 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, ktorý je súčasťou základnej
školy prispieva
a) zákonný zástupca žiaka ,
b) žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare,
d) plnoletý žiak
mesačne sumou uvedenou v prílohe 1 - tabuľka D.
2)

Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiadateľ predloží
písomnú žiadosť a doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3) Žiadateľ je povinný písomne oznámiť zriaďovateľovi skutočnosť, že prestal byť

poberateľom dávky a príspevkov do ôsmich dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.
4) V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej v bode 3) je žiadateľ povinný uhradiť

príspevok za obdobie, za ktorý príspevok nebol uhradený.
5) Žiadateľ neuhrádza príspevok za kalendárny mesiac, v ktorom prestal byť poberateľom

dávky a splnil si povinnosť podľa bodu 3).
6) Žiadateľ predloží žiadosť riaditeľovi školy.
Neúplné žiadosti nebudú posúdené.
7) Spôsob a termín úhrady príspevku určí riaditeľ školy, ktorého súčasťou je centrum voľného
času.

Čl. 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka alebo zamestnanec školy a školského zariadenia a iná
fyzická osoba stravujúca sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou základnej školy, uhrádza
príspevok vo výške nákladov na nákup potravín na jedlo, ktorý sa stanovuje podľa druhu
jedla a vekových kategórií uvedených v prílohe č. 2 tohto VZN.
2) Okrem príspevku uvedeného v bode 1) čl. 8 na úhradu nákladov v školskej jedálni (ďalej
len režijné náklady) prispieva:
a) zamestnávateľ zamestnanca školy a školského zariadenia na jedno hlavné jedlo
b) iná fyzická osoba na jedno hlavné jedlo
sumou uvedenou v prílohe 2.

3)

Deťom a žiakom z rodín v hmotnej núdzi a z rodín, u ktorých je mesačný príjem najviac
vo výške životného minima, môže byť poskytnutá dotácia na stravovanie zo štátneho
rozpočtu, ktorá sa riadi Výnosom MPSVaR SR zo dňa 5.12.2007 č. 29775/2007-II/1
v znení neskorších zmien.
Príspevok za dieťa alebo žiaka uhrádza jeho zákonný zástupca podľa prílohy č.2..

4) Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do posledného pracovného dňa predchádzajúceho
mesiaca.
Ostatné podmienky úhrady príspevku určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň.

ČASŤ III.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
Predložené písomné žiadosti na zníženie alebo odpustenie príspevku doručí riaditeľ školy na
Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach.
Toto VZN bolo schválené uznesením MZ č. 302/2008 zo dňa 1.12.2008. Účinnosť nadobúda
dňa1.1.2009.

V Turčianskych Tepliciach, 1. 12. 2008

Mgr. Michal Sygút
primátor mesta

