Mesto Trstená v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods.
10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená
Čl. 1
Všeobecné úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky
príspevku1) a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí
a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Trstená, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky2).
Čl. 2
Základné pojmy
1. Toto nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Trstená.
2. Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorými sú:
a) materská škola
b) základná umelecká škola
c) školský klub detí
d) centrum voľného času
e) školská jedáleň
Čl. 3
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou:
a) 60 eur za dieťa vo veku od 2 do 3 rokov,
b) 13 eur za dieťa vo veku nad 3 roky.
Príspevok 13 eur prispieva zákonný zástupca od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.
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§28 ods.5, §49 ods. 4, §114 ods.6, §116 ods. 6, §140 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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§15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov
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2. Ak zákonný zástupca neodovzdá materskej škole čestné vyhlásenie pre zber údajov
(do štatistického výkazu k 15. septembru), výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole je stanovená na dvojnásobný mesačný poplatok.
3. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
spôsobom, ktorý určí riaditeľka školy.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu3),
c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
d) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.
5. Ak je prevádzka materskej školy prerušená a prerušenie je zapríčinené zriaďovateľom
alebo inými závažnými dôvodmi, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza pomernú časť
určeného príspevku, ktorý určí zriaďovateľ.

Čl. 4
Základná umelecká škola
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške:
a) v prípravnom ročníku skupinové vyučovanie 5 €,
b) v základnom štúdiu skupinové vyučovanie 5 €,
c) v základnom štúdiu individuálne vyučovanie 7 €.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva plnoletý žiak (do 25 rokov) mesačne sumou vo výške:
a) v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie 5 €,
b) v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie 7 €.
3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva dospelá osoba (nad 25 rokov) mesačne sumou vo výške:
a) v štúdiu pre dospelých skupinové vyučovanie 11 €,
b) v štúdiu pre dospelých individuálne vyučovanie 15 €.
4. V hudobnom odbore Hra na dychové nástroje (Detský dychový orchester) je výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom určená mesačne sumou
3,50 €.
5. V hudobnom odbore Zborový spev (Zbor Mária) je výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom určená mesačne sumou 0,50 €.
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6. Za štúdium druhého a ďalšieho voliteľného nástroja (s výnimkou dychových
nástrojov) prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 3 €.
7. Ak zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov neodovzdá ZUŠ čestné
vyhlásenie pre zber údajov (do štatistického výkazu k 15. septembru) a žiak/ dospelá
osoba je zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelávania, zákonný
zástupca/ dospelá osoba prispieva mesačne sumou:
a) skupinové vyučovanie: 20 €
b) individuálne vyučovanie: 50 €.
8. Zriaďovateľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.1
až ods. 2, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada
riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).
9. Príspevok sa uhrádza mesačne alebo polročne spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy.
Čl. 5
Školský klub detí

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno - vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou vo
výške 7 €.
2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa ods.1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa
školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).
3. Ak výchovno - vzdelávacia činnosť školského klubu detí prebieha v čase školských
prázdnin zákonný zástupca žiaka uhrádza za pobyt žiaka v školskom klube na
čiastočnú úhradu nákladov sumou vo výške 7 €.
4. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
spôsobom, ktorý určí riaditeľ školy.
Čl. 6
Centrum voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného
času prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa, plnoletý žiak a dospelá
osoba sumou vo výške 1,50 €.
2. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa ods. 1, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak, dospelá
osoba požiada riaditeľa školského zariadenia a predloží mu doklad o tom, že je
3)

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu3).
3. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do konca januára v danom školskom roku
spôsobom, ktorý určí riaditeľ centra voľného času.
Čl. 7
Školská jedáleň
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup
potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v piatich pásmach.
3. Zákonný zástupca dieťaťa (okrem dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
školy) prispieva na nákup potravín na jedno dieťa materskej školy sumou vo výške:
desiata 0,30 €, obed 0,72 €, olovrant 0, 25 € - spolu 1,27 €.
4. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy,
prispieva na nákup potravín na jedno dieťa materskej školy sumou vo výške 0,07 €.
V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má nárok na dotáciu vo výške
1,20 € každé dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy v prípade, že dieťa
sa zúčastní výchovno – vzdelávacieho procesu. V prípade, že sa dieťa nezúčastní
výchovno – vzdelávacieho procesu, je potrebné, aby zákonný zástupca odhlásil dieťa
zo stravy na základe pokynov vedúcej školskej jedálne, pretože takéto dieťa nemá
nárok na dotáciu a rodič bude musieť zaplatiť sumu 1,27 €.
5. Zákonný zástupca žiaka 1. - 4. ročníka základnej školy prispieva na nákup potravín na
jedno jedlo sumou vo výške 1,09 €.
6. Zákonný zástupca žiaka 5.- 9. ročníka základnej školy prispieva na nákup potravín na
jedno jedlo sumou vo výške 1,16 €.
7. Zákonný zástupca pre vekovú kategóriu stravníkov 15 - 18/19 ročných a plnoletý žiak
prispieva na nákup potravín na jedno jedlo sumou vo výške 1,26 €.
8. Zákonný zástupca (aj zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy) prispieva na úhradu režijných nákladov na jedno hlavné jedlo vo
výške 0,05 €.
9. Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady na jedno hlavné jedlo vo výške minimálne 1,30 €. Riaditeľ školy môže zvýšiť
príspevok na režijné náklady na základe reálnych nákladov na výrobu jedného jedla.
10. Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 až 6 sa uhrádza mesačne vopred spôsobom,
ktorý určí riaditeľ školy.
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Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 25.
januára 2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Trstenej dňa 12. februára 2019.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta
a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 13. februára 2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. marca 2019.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území
mesta Trstená.

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková
primátorka mesta
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