Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Stará Turá
č. 3/2013 – Nar.
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 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 Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18. apríla 2013,
uznesením č. 42 – XXVI / 2013 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto
všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 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 § 6
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 zákona č. 325/2012 (ďalej len zákon č.
596/2003), príslušných ustanovení 1) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon), § 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 § 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 dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Obec určuje podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 všeobecne záväzným
nariadením (ďalej len nariadenie) pre základné umelecké školy, materské školy a školské
zariadenia (ďalej len školy a školské zariadenia) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:
a) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku (ďalej len dotácia) na
žiaka a dieťa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať školy a školské
zariadenia
c) deň v mesiaci, do ktorého poskytne dotáciu
d) ďalšie podrobnosti financovania škôl a školských zariadení.
2. Za žiaka školy a dieťa školského zariadenia na účely financovania podľa tohto nariadenia
sa považuje dieťa a žiak prijatý v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona na
základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

3. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola
a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
§2
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania finančných prostriedkov, určenie
výšky dotácie na žiaka a dieťa
1. Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Turá (ďalej
len mesto) sú povinní oznámiť mestu údaje podľa § 7a ods. 1 až 5 zákona NR SR č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 597/2003) najneskôr do 25. septembra. Formu
a obsah oznámenia určí mesto.
2. Sankcie za nesplnenie povinnosti podľa ods. 1 upravuje § 8b zákona č. 597/2003.
3. Výška dotácie na žiaka a dieťa na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1 tohto
nariadenia.
4. Suma dotácie na kalendárny rok určená pre školu alebo školské zariadenie sa zaokrúhľuje
matematicky na celé euro.
§3
Termín a spôsob poskytovania dotácie, účel použitia dotácie
1. Dotácie sa poskytujú príjemcom mesačne do 25. dňa príslušného mesiaca.
2. Dotácia na kalendárny rok podľa tohto nariadenia sa poskytuje školám a školským
zariadeniam podľa počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
a podľa výšky dotácie na žiaka určenej na príslušný kalendárny rok nasledovne:
a) pre materskú školu sa použije počet všetkých detí materskej školy k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka
b) pre základnú umeleckú školu sa použije počet žiakov v individuálnej forme
vzdelávania a počet žiakov v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku
dieťaťa najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka
c) pre zariadenie školského stravovania sa použije počet skutočných stravníkov do 15
rokov veku podľa stavu k 15. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka
d) pre školský klub detí sa použije počet detí prijatých do školského klubu detí k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
e) pre centrum voľného času sa použije počet prijatých detí od 5 rokov veku do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Stará Turá podľa stavu
k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje; do počtu detí
centra voľného času sa započítavajú osoby do 30 rokov veku s trvalým pobytom na
území mesta Stará Turá podľa stavu k 1. januáru roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje.
3. Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov škôl a školských zariadení na
mzdy vrátane odvodov a na prevádzku. Pri použití dotácie je príjemca povinný zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť.

4. Ak sa dotácia nevyčerpá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, príjemca je
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
5. Dotácia pre školské zariadenia, ktoré sú súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, sa poskytuje na účet základnej školy.

Článok 2
Určenie výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
§4
Všeobecné ustanovenia
1. Obec ako zriaďovateľ určuje podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/ 2003 a podľa príslušných
ustanovení školského zákona 1) všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka
a dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí a centra voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na stravu v školskej jedálni.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej
kategórie stravníkov a finančného pásma určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo.
§5
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ)
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy:
a) na jedno dieťa mesačne sumou 13,00 €
b) na dve deti (súrodencov) sumou 20,00 €
2. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne za každý mesiac v termíne do 20. dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet MŠ. Príspevok možno uhradiť v tom
istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.
3. Príspevok sa na základe § 28 ods. 7 školského zákona 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,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

4. Príspevok sa na základe tohto VZN neuhrádza:
a) za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.
5. V prípadoch podľa ods. 4 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného
mesačného príspevku prepočítanú podľa počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci.
§6
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole (ZUŠ)
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
1.1 zákonný zástupca žiaka mesačne sumou podľa druhu štúdia:
a) prípravné štúdium skupinové

3,00 €

b) základné štúdium individuálne

4,60 €

c) základné štúdium skupinové

3,60 €

d) štúdium pre dospelých individuálne (zárobkovo činné osoby) 10,00 €
e) štúdium pre dospelých skupinové (zárobkovo činné osoby)

8,50 €

f) štúdium pre dospelých individuálne (študenti, dôchodcovia)

4,60 €

g) štúdium pre dospelých skupinové (študenti, dôchodcovia)

3,60 €

1.2 zákonný zástupca žiaka navštevujúceho viac ako jedno individuálne a jedno
skupinové štúdium mesačne sumou vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa .
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
bezhotovostne na účet základnej umeleckej školy. Príspevok možno uhradiť v tom istom
termíne aj naraz na dlhšie obdobie, spravidla za jeden školský polrok.
3. Príspevok sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin.
§7
Určenie výšky príspevkov na činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích
zariadení prispieva zákonný zástupca za jedného žiaka mesačne sumou:
1. v školskom klube detí pri základnej škole:
a) na jedno dieťa

9,00 €

b) na dve deti (súrodencov)

12,00 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca do
pokladne školy (školského zariadenia) alebo bezhotovostne na účet základnej školy.
Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, spravidla za
jeden školský polrok.
2.

v centre voľného času :

a) vo výške 1,50 €/mesiac - člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom alebo študentom
základnej školy či strednej školy a súčasne odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz
b) vo výške 2,50 €/mesiac - člen záujmového krúžku do 30 rokov, ktorý je žiakom alebo
študentom základnej, strednej alebo vysokej školy
c) vo výške 5,00 €/mesiac - člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom ani študentom
základnej, strednej či vysokej školy
d) vo výške 8,00 €/rok – člen babyclubu
e) oslobodené od poplatkov sú nízkoprahové kluby pre handicapovanú mládež
a členovia, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii grantov
Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na
účet CVČ. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie,
spravidla za jeden školský polrok.
§8
Zníženie alebo odpustenie príspevku na činnosť škôl a školských zariadení
1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole a s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení určené podľa § 6 a § 7
tohto článku VZN možno znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa,
ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/ 2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
2. Žiadosť podľa predchádzajúceho odseku predkladá povinná osoba riaditeľovi školy alebo
školského zariadenia.
3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia predkladá podanú žiadosť o odpustenie
príspevku do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia spolu s dokladom podľa
ods. 1 a so svojím vyjadrením zriaďovateľovi.
§9
Vrátenie príspevku na činnosť škôl a školských zariadení pri prerušení dochádzky
1. Zaplatené mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole a s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení
určené podľa § 6 a § 7 tohto článku VZN alebo ich pomernú časť možno vrátiť na základe
písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, ak má žiak

prerušenú dochádzku do školy alebo školského zariadenia viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby.
2. Žiadosť podľa ods. 1 predkladá zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak riaditeľovi
školy alebo riaditeľovi školského zariadenia spolu s potvrdením ošetrujúceho lekára do
piatich pracovných dní od ukončenia prerušenia dochádzky.
3. Zaplatené mesačné príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy určené
podľa § 5 tohto článku VZN alebo ich pomernú časť možno vrátiť na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ak o to písomne požiada a predloží právoplatné
a vykonateľné rozhodnutie riaditeľa základnej školy o tom, že dieťa bolo výnimočne
prijaté na primárne vzdelávanie podľa § 19 ods. 8 školského zákona.
4. Žiadosť podľa ods. 3 predkladá zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi materskej školy
spolu s rozhodnutím podľa ods. 3 do 15. septembra v školskom roku, pre ktorý bolo dieťa
prijaté do základnej školy.
5. Zaplatené mesačné príspevky podľa ods. 3 tohto článku VZN alebo ich pomernú časť
vráti materská škola zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30. septembra, ak dieťa v novom
školskom roku skutočne navštevuje základnú školu.
§ 10
Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského
stravovania a podmienky úhrady týchto príspevkov
1. Zariadenia školského stravovania (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby pre
deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení. V čase školských prázdnin
poskytujú školské jedálne služby s písomným súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám, ako sú uvedené
v predchádzajúcom odseku, s písomným súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3. Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom školy stravovanie za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný zástupca v termíne do 20. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a určeného finančného pásma. Príspevok za mesiac september sa uhrádza do
dvoch pracovných dní od začiatku dochádzky do školy.
4. Pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na
jedlo nasledovne:
4.1 školská jedáleň pri MŠ
a) desiata

0,28 €

b) obed

0,68 €

c) olovrant

0,23 €

d) zamestnanci

1,26 €

4.2 školská jedáleň pri ZŠ
a) desiata

0,30 €

b) obed - žiak 1. stupňa

1,09 €

c) obed – žiak 2. stupňa

1,16 €

d) zamestnanci

1,26 €

5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo pre deti a žiakov, ktorých
zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, predstavuje rozdiel medzi
výškou príspevku podľa predchádzajúceho odseku a výškou dotácie na stravu poskytnutej
podľa osobitného predpisu MPSVaR SR.
6. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov 15 – 18/19 rokov. Zamestnanci školy uhrádzajú časť ceny hlavného
jedla podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce, iné fyzické osoby uhrádzajú celú
cenu hlavného jedla.
7. Cenu hlavného jedla podľa ods. 6 tvoria režijné náklady školskej jedálne na jedno hlavné
jedlo a náklady na nákup potravín podľa zvoleného finančného pásma vo vekovej
kategórii stravníkov 15-18/19 rokov.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, ktoré nie
sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy
2)
.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 20/2012 – Nar. o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy 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
na území mesta Stará Turá.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 18. 4. 2013 na XXVI. zasadnutí
MsZ Stará Turá uznesením č. 42 – XXVI / 2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2013.
V Starej Turej dňa 3. 4. 2013

Ing. Ján Kišš
primátor mesta

1)

§ 28 ods. 5 až 8, § 48 ods. 4 a 5, § 116 ods. 6 a 7, § 140 ods. 9, 12 a 13, § 141 ods. 5, 6 a 8 školského zákona

2)

napr. § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1 VZN č. 3 / 2013

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia

Školy a školské zariadenia zriadené mestom

Výška dotácie na
žiaka (dieťa) v €

Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie

822,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie

520,00

Materská škola

1 828,00

Školský klub detí pri ZŠ

262,00

Centrum voľného času

338,00

ŠJ pri ZŠ

160,00

V Starej Turej dňa 3. 4. 2013

