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Dôvodová správa

Od 01.01.2019 sa podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 544/2010 Z.z.) poskytuje
dotácia pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a dieťa
materskej a základnej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo
výške životného minima (ďalej len dieťa v hmotnej núdzi).
Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole
a odobralo stravu.
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu,
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie,
poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €
bude vyplatená rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené rozhodnutím
súdu do starostlivosti.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť
žiadateľovi, ktorým môže byť aj zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy na
základe žiadosti.
Mestu Piešťany, ako zriaďovateľovi školských jedální pri základných a materských
školách, bola na základe žiadosti v zmysle zákona č.544/2010 Z.z. poskytnutá dotácia na
obdobie január až august 2019. Poskytnutím dotácie, ktorú možno využiť na zabezpečenie
obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole, resp. na réžiu, možno pristúpiť
k zmene určenej výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za stravu u kategórie detí, na
ktorých sa vzťahuje už v tomto období poskytnutie dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z.
Na základe uvedeného preto predkladáme návrh na zmenu znenia § 6 „Určenie výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.“
V návrhu nepristupujeme k zmene finančného pásma. Finančný limit na nákup potravín je
určený Mestom Piešťany v rámci 4. pásma Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov schválených MŠVVaŠ SR.
Prehľad navrhovanej výšky príspevku uvádzame v Tabuľke č.1 a v Tabuľke č.3.
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Tabuľka č. 1: Určenie výšky príspevku v materskej škole
Materské školy
Finančný limit na nákup potravín 4. pásmo
Desiata
Obed
Olovrant

Kategórie stravníkov

Deti do 5 rokov
veku

Príspevok
rodiča

celodenná strava

0,72

0,25

0,30

1,57

0

0

0,07

0,30

0,37

0,30

0,72

0,18

0

1,20

0

0

0,07

0,18

0,25

0,30

0,72

0,18

0

1,20

Dotácia:

Príspevok
rodiča

Deti v HN
mladšie
ako 5 rokov

Spolu

0,30

Príspevok
rodiča

Predškoláci

Réžia

Dotácia:

*Diétne
Dotácia:

stravovanie

1,20

1,20

* Zasiela sa rodičovi na účet
Výšku réžie pre deti v hmotnej núdzi vo výške 0,18 € sme určili z dôvodu
vyčerpania celej výšky dotácie ( 1,20 €) i u detí v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú
materskú školu iba na pol dňa, čiže sa im poskytuje desiata a obed - viď Tabuľka č. 2
Tabuľka č. 2: Využitie dotácie u detí v hmotnej núdzi v materskej škole
Kategórie stravníkov

Deti v HN
mladšie ako
5 rokov
poldenná strava

Príspevok
rodiča
Dotácia:

Materské školy
Finančný limit na nákup potravín 4. pásmo
Desiata
Obed
Olovrant
0
0
0,30

0,72

0

Réžia

Spolu

0

0

0,18

1,20
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Tabuľka č. 3: Určenie výšky príspevku pre deti v hmotnej núdzi v základnej škole

Kategórie
stravníkov

Základné školy
Finančný limit na nákup potravín - 4. pásmo
Obedd
1,09

Réžia HN

Spolu

0,18

1,27

0,07

0,07

0,11

1,20

0,18

1,34

0,14

0,14

0,04

1,20

Deti v HN
l. stupeň

Príspevok rodiča
Dotácia:

Deti v HN
II. stupeň

0
1,09

Finančný limit na nákup potravín - 4. pásmo
Obed
1,16
Príspevok rodiča
Dotácia:

0
1,16

Počet detí z rodín v hmotnej núdzi, alebo z rodín, ktorých mesačný príjem je vo výške životného
minima a ktoré sa stravujú v školských jedálňach pri materských školách a základných školách je
v súčasnosti 19 ( viď Tabuľka č. 4).
Tabuľka Č. 4 : Počty detí v hmotnej núdzi v školách
Základná škola

Počet detí

ZS Vajanského
ZS Holubyho
ZS Mojmírova
ZS Scherera
ZŠ Brezová
Materská škola
MS Valová
SPOLU:

4 deti
5 detí
4 deti
4 deti
0 detí
Počet detí
2 deti
19 detí

Dotácia sa bude poskytovať aj rodičovi dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy a u ktorého si zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje
diétne stravovanie a ktorému rodič donáša diétne jedlo do materskej školy. Rodičom bude
vyplácaná dotácia 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole.
Počet detí, ktoré si donášajú diétnu stravu do MŠ a navštevujú posledný ročník materskej
školy je v materských školách 6 (viď Tabuľka č. 5).
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Tabuľka č.5: Počet detí, ktoré si donášajú diétnu stravu do školskej jedálne materskej školy
Materská škola
Materská škola, 8. mája 2
Materská škola, 8. mája 4
MŠ Ružová
MŠ A. Dubčeka
MŠ Staničná
MŠ Zavretý kút
MŠ Detvianska
MŠ Považská
MŠ Valová
MŠ Scherera

Počet detí – donáška diétnej stravy
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

SPOLU:

6 detí

Paragraf 6 predkladaného návrhu VZN určuje aj výšku príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa v prípade, že sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a rodič dieťa neodhlásil zo stravy. V tom prípade
nebude poskytnutá dotácia v zmysle zákona č.544/2010 Z.z. a rodič zaplatí plnú výšku
určeného stravného.
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- NÁVRH -

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany č.14/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre
voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Číslo:...................

Piešťany ........................

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v súlade s § 4 ods.1 a ods.3, písm. h), § 6 ods.1 a § 11
ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení
neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej
škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti.
§1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.14/2013 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole,
školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Ustanovenie § 6 sa nahrádza a znie nasledovne:
(1) „ Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Piešťany, poskytuje stravovanie deťom
v materskej škole a žiakom v základnej škole za čiastočnú úhradu nákladov.
(2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole alebo žiaka
v základnej škole vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s finančnými pásmami, ktoré určujú náklady na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov je:
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Finančný limit na nákup potravín
ŠKOLA

MŠ denné
( stravníci od 2 do 5 rokov veku)
Základná škola
(stravníci od 6 do 11 rokov veku)
Základná škola
(stravníci od 11 do 15 rokov veku)

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

0,30

0,72

0,25

Režijné
náklady

SPOLU
výška
príspevku
zákonného
zástupcu

0,30

1,57

1,09

0,30

1,39

1,16

0,30

1,46

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa podľa § 6 ods. 2 sa u dieťaťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy, dieťa materskej a základnej školy, ktoré
žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima, znižuje o poskytnutú dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 544/2010 Z.z.).
(4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktoré navštevuje posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy a ktorému sa poskytla
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010
Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 € na desiatu, 0,00 € na obed, 0,07 € na
olovrant a 0,30 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 0,37 €/deň.
(5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon č. 417/2013 Z.z.) alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných
6 mesiacov je najviac vo výške životného minima a ktorému sa poskytla dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z.,
Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 € na desiatu, 0,00 € na obed, 0,07 € na olovrant
a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 0,25 €/deň.
(6) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania materskej školy u ktorého si zdravotný stav podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie a diétne jedlo mu
v materskej škole zabezpečí zákonný zástupca, Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00 €.
Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €,
Mesto Piešťany vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu, za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole.
(7) Príspevok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa ZŠ, ktorý je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z.
alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške
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životného minima a ktorému sa poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00
€ na obed a 0,07 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 0,07 €/deň.
(8) Príspevok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa ZŠ, ktorý je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z.
alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške
životného minima a ktorému sa poskytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z., Mesto Piešťany určuje vo výške 0,00
€ na obed a 0,14 € na réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 0,14 €/deň.
(9) Ak sa dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania materskej školy, nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole, neodobralo stravu a zákonný zástupca dieťaťa ho neodhlásil zo stravy, na
základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto Piešťany určuje vo
výške 0,30 € na desiatu, 0,72 € na obed, 0,25 € na olovrant a 0,30 € na réžiu za každý
stravovací deň, celkový príspevok je 1,57 € na uvedený deň.
(10) Ak dieťa MŠ vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré žije v domácnosti, ktorá je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013
Z.z. alebo ktorej čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške
životného minima sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole,
neodobralo stravu a zákonný zástupca dieťaťa ho neodhlásil zo stravy, na základe čoho
mu nebude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, výšku
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto Piešťany určuje vo výške 0,30 € na
desiatu, 0,72 € na obed, 0,25 € na olovrant a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň,
celkový príspevok je 1,45 € na uvedený deň.
(11) Ak žiak I. stupňa ZŠ, ktorý žije v domácnosti, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorej
čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima
sa nezúčastnil vyučovania v základnej škole, neodobral stravu a zákonný zástupca ho
neodhlásil zo stravy, na základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto
Piešťany určuje vo výške 1,09 € na obed a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň,
celkový príspevok je 1,27 €/deň.
(12) Ak žiak II. stupňa ZŠ, ktorý žije v domácnosti, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. alebo ktorej
čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima
sa nezúčastnil vyučovania v základnej škole, neodobral stravu a zákonný zástupca ho
neodhlásil zo stravy, na základe čoho mu nebude poskytnutá dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa Mesto
Piešťany určuje vo výške 1,16 € na obed a 0,18 € na réžiu za každý stravovací deň,
celkový príspevok je 1,34 €/deň.“
§2
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 14/2013 zostávajú v platnosti bez zmien.
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Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa ................ uznesením MsZ
č.................... a nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2019.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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Príloha
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

Číslo: 14/2013

Piešťany 17. 12. 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v súlade s § 4 ods.1 a ods.3, písm. h), § 6 ods.1 a § 11
ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej
škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole (ďalej len „MŠ“), základnej umeleckej
škole (ďalej len „ZUŠ“), školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“), centre voľného času
(ďalej len „CVČ“) a školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany, prispieva zákonný zástupca, resp. plnoletá osoba mesačne, určenou výškou
príspevku (ďalej len „príspevok“).
(2) Príspevok je príjmom rozpočtu Mesta Piešťany.
(3) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky
príspevku v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany a stanovenie postupov úhrady.
§2
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
zástupca dieťaťa, ktorý čestným vyhlásením poskytol materskej škole súhlas na
započítanie dieťaťa do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov, mesačne na jedno dieťa sumou 13,00 €.
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(2) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
zástupca dieťaťa, ktorý neposkytol materskej škole súhlas na započítanie dieťaťa do
zberu údajov podľa ods. 1, mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 €.
(3) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole u zákonného zástupcu dieťaťa, ktorého priemerný čistý mesačný príjem za
posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu
je suma 1,00 €.
(4) Príspevok v materskej škole sa v zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(5) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
§3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole
(1) V základnej umeleckej škole zriadenej Mestom Piešťany na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium prispieva :
a) v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou 8,50 € na jedného žiaka,
b) v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
7,50 € na jedného žiaka,
c) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou 8,50 € na jedného žiaka,
d) v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
7,50 € na jedného žiaka,
e) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov bez
vlastného príjmu - mesačne sumou 8,50 €,
f) v štúdiu pre dospelých - v skupinovom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov bez
vlastného príjmu - mesačne sumou 7,50 €,
g) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov
s vlastným príjmom - mesačne sumou 16,00 €,
h) v štúdiu pre dospelých v skupinovom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov
s vlastným príjmom - mesačne sumou 16,00 €.
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(2)

Určenou výškou mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v ZUŠ, podľa ods. 1 písm. a) až h), prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá
osoba, ktorá v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, poskytla
písomné čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na započítanie žiaka / plnoletej osoby
do zberu údajov.

(3)

V základnej umeleckej škole zriadenej Mestom Piešťany na čiastočnú úhradu výdavkov
na štúdium prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá osoba, ktorá neposkytla
písomné čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na započítanie žiaka/plnoletej
osoby do zberu údajov podľa ods. 2:
a) v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou 10,00 € na jedného žiaka,
b) v prípravnom štúdiu v skupinovom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
9,00 € na jedného žiaka,
c) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou 10,00 € na jedného žiaka,
d) v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
9,00 € na jedného žiaka,
e) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov bez
vlastného príjmu - mesačne sumou 10,00 €,
f) v štúdiu pre dospelých- v skupinovom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov bez
vlastného príjmu - mesačne sumou 9,00 €,
g) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov
s vlastným príjmom - mesačne sumou 25,00 € ,
h) v štúdiu pre dospelých v skupinovom vyučovaní plnoletá osoba do 25 rokov
s vlastným príjmom - mesačne sumou 25,00 €.

(4) Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva
v štúdiu pre dospelých - v individuálnom i skupinovom vyučovaní plnoletá osoba nad
25 rokov - mesačne sumou 25,00 €.
(5) Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole
u plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka, ktorého priemerný
čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného
minima podľa osobitného predpisu je v individuálnom i skupinovom vyučovaní mesačne
suma 1,00 €.
(6) Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení
alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
§4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí
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(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 8,50 €.
(2)

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu u zákonného zástupcu žiaka, ktorého priemerný čistý mesačný príjem za posledných
šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu je
suma 1,00 €.

(3) Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
§5
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času
(1)

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany prispieva:
a) zákonný zástupca dieťaťa a žiaka s trvalým pobytom na území mesta Piešťany,
mesačne sumou 2,50 €,
b) plnoletý žiak, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany, ktorý nemá vlastný
príjem, mesačne sumou 2,50 €,
c) zákonný zástupca dieťaťa a žiaka s trvalým pobytom v inej obci, mesačne sumou
8,50 €,
d) plnoletý žiak, s trvalým pobytom v inej obci, ktorý nemá vlastný príjem, mesačne
sumou 8,50 €,
e) plnoletá osoba, ktorá má vlastný príjem mesačne sumou 16,00 €.

(2)

Ak obec, v ktorej má žiak prijatý do centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Piešťany trvalý pobyt, vykoná úhradu finančných prostriedkov určených v Dohode
o spolupráci s Mestom Piešťany za účelom zabezpečenia poskytovania záujmového
vzdelávania v určenej lehote, potom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času prispieva:
a) zákonný zástupca dieťaťa a žiaka s trvalým pobytom v inej obci, mesačne sumou
2,50 €,
b) plnoletý žiak, s trvalým pobytom v inej obci, ktorý nemá vlastný príjem, mesačne
sumou 2,50 €.

(3)

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
u plnoletého žiaka a zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka, ktorého priemerný čistý mesačný
príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa
osobitného predpisu je suma 1,00 €.

(4)

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ centra voľného času, môže rozhodnúť o znížení
alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého
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žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
§ 6
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Piešťany, poskytuje stravovanie deťom a
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov. S účinnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií .
(2)

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca
nákup potravín podľa vekových kategórií
ktoré určujú náklady na nákup potravín
stravníkov v nadväznosti na odporúčané
režijných nákladov je:

dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
stravníkov v súlade s finančnými pásmami,
na jedno jedlo podľa vekových kategórií
výživové dávky a príspevok na úhradu

Finančný limit na nákup potravín

MŠ denné
( stravníci od 2 - 6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 -11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 -15 rokov)
(3)

Režijné
náklady

SPOLU

0,30

1,57

1,09

0,30

1,39

1,16

0,30

1,46

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

0,30

0,72

0,25

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške
životného minima, Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ školských jedální pri MŠ a ZŠ,
určuje vo výške 0,11 € na obed, 0,08 € na desiatu, 0,08 € na olovrant a 0,06 € na
réžiu za každý stravovací deň, celkový príspevok je 0,33 €.

(4) Príspevok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa ZŠ (stravník od 6 - 11 rokov), ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných
6 mesiacov je najviac vo výške životného minima, Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ
školských jedální pri MŠ a ZŠ, určuje vo výške 0,09 € na obed a 0,06 € na réžiu za
každý stravovací deň, celkový príspevok je 0,15 €.
(5) Príspevok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa ZŠ (stravník od 11 - 15 rokov), ktorý je
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poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov alebo ktorého čistý mesačný príjem za posledných 6
mesiacov je najviac vo výške životného minima, Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ
školských jedální pri MŠ a ZŠ, ur
čuje vo výške 0,16 € na obed a 0,06 € na réžiu
príspevok je 0,22 €.

za každý stravovací deň, celkový

§7
Spoločné ustanovenia
(1) Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa /žiaka alebo plnoletý
žiak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi alebo jeho
priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške
životného minima podľa osobitného predpisu, predloženého v I. polroku školského roka
riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, končí k 31.januáru daného školského roka.
Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy alebo
školského zariadenia končí k 31. augustu daného školského roka.
§8
Splatnosť príspevku
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ sa uhrádza
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové
obdobie.
§9
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej
umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Piešťany bolo schválené dňa 12. 12. 2013 uznesením MsZ č.174/2013
a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2014.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 14 /2013 stráca účinnosť a platnosť VZN č. 9/2012
v znení VZN č. 7/2013, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, školskom stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovacej pôsobnosti Mesta
Piešťany.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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