Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 150/2019
o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú
úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských
kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo vo Veľké Kapušany na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 6 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“) o určení príspevku
od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských
školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v
školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“).

Čl. I.
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je určenie výšky jednotlivých príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých, a to:
- príspevok
- príspevok
- príspevok
- príspevok
- príspevok
- príspevok

v materských školách (ďalej len „MŠ“),
v základnej umeleckej škole (ďalej len „ZUŠ“),
v školských kluboch detí (ďalej len „ŠKD“),
v centre voľného času (ďalej len „CVČ“),
v školských jedálňach (ďalej len „ŠJ“),
na režijné náklady v školskej jedálni na prípravu hlavného a doplnkového jedla.

Čl. II.
Príspevok v materských školách
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca dieťaťa
na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,00 EUR.
2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet
zriaďovateľa.

Čl. III.
Príspevok v základnej umeleckej škole
1) Výška mesačného príspevku spojeného so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom je určená
nasledovne:
a) v prípravnom štúdiu hudobného odboru 5,00 EUR,
b) základné štúdium vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore 5,00 EUR,
c) základné štúdium v tanečnom odbore 6,00 EUR,
d) základné štúdium hudobný odbor individuálne vyučovanie 7,00 EUR,
e) štúdium pre dospelých s vlastným príjmom 10,00 EUR,
f) štúdium pre dospelých bez vlastného príjmu 7,00 EUR.
2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZUŠ.
3) Mesto ako zriaďovateľ ZUŠ rozhodlo o znížení príspevku podľa ods. 1) tohto článku na
3 EUR, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. IV.
Príspevok v školských kluboch detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany je mesačný príspevok jednotný vo
všetkých právnych subjektoch vo výške 7,00 EUR.
2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho
subjektu, pri ktorom je školský klub zriadený.
3) Mesto ako zriaďovateľ ŠKD rozhodlo o znížení príspevku podľa ods. 1) tohto článku na
3 EUR, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
riaditeľa príslušnej ZŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. V.
Príspevok v centre voľného času
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sa príspevok určuje takto:
a) v záujmových útvaroch vedených v anglickom jazyku 2,00 EUR mesačne,
b) v ostatných záujmových útvaroch 1,00 EUR mesačne,
c) v ponúkaných kluboch pre člena CVČ bezplatne, pre nečlena 1,00 EUR za jeden
vstup,
d) prímestské tábory pre člena CVČ 1,00 EUR denne, pre nečlena 1,50 EUR denne.
2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci na účet CVČ.
3) Mesto ako zriaďovateľ CVČ zníži príspevok podľa odseku 1) tohto článku:

v záujmových útvaroch vedených v anglickom jazyku na 1,00 EUR mesačne, ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
riaditeľa CVČ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
b) v ostatných záujmových útvaroch na 0,50 EUR mesačne, ak plnoletý žiak alebo
zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
c) pre deti z Detského domova „Lienka“ o 10%.
a)

Čl. VI.
Príspevok v školských jedálňach
1) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa/žiaka alebo dospelý
stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je
uvedený vo:
a) vyhláške Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, ktorou sa ustanovujú
finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín,
b) vyhláške Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, ktorou sa ustanovujú
finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie,
c) vyhláške Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu, ktorou sa ustanovujú
finančné pásma nákladov na nákup potravín pre stravníkov športových tried a
športových škôl.
2) Príspevky sa uhrádzajú do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, vopred za celý nasledujúci
mesiac bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ a
MŠ.
3) Príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne, ak zákonný zástupca
neplnoletého dieťaťa/žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny dieťa/žiaka zaradí do zoznamu na poberanie dotácií v súlade so zákonom č.
544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny
Slovenskej republiky. Výška poplatku sa znižuje o schválenú dotáciu.
4) Úhrada za stravovanie v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta v súlade s finančnými pásmami stanovenými Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR vo výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov – príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, úhrada zamestnancov a iných
dospelých osôb od 1. februára 2019 – III. Finančné pásmo.
5) Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia
školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so
zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.

6) Výška úhrady v jednotlivých zariadeniach školského stravovania je uvedená v tabuľke:

Materská škola (stravníci od 2 – 6 rokov
Desiata Obed Olovrant Spolu
Úhrada
0,28
0,68
0,23
1,19
1,19
Základná škola I. stupeň (stravníci od 6 – 11 rokov)
Obed
Úhrada
1,01
1,01
Základná škola II. stupeň (stravníci od 11 – 15 rokov)
Obed
Úhrada
1,09
1,09
Zamestnanci
Obed
Úhrada
1,19
1,19
Cudzí stravníci
Obed
Režijné nákl Úhrada
1,19
1,16
2,35

Článok VII.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Týmto nariadením sa v plnom rozsahu, vrátane neskorších zmien, ruší „Všeobecne
záväzné nariadenie č. 129/2015 o určení príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany.“
2) Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch sa uznieslo na tomto nariadení dňa
29.01.2019 ktoré nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Veľké Kapušany.

.........................................
PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta

