VZN Mesta Svit č. 5/2019
platnosť: od 21.06.2019
účinnosť: od 01.09.2019

Ruší predpis:

VZN č. 1/2018 zo dňa 15.12.2017

Zmena:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
č. 5/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v zmysle § 6, § 11 ods. 4) písm. g) a § 12 ods. 7) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 ods. 3 písm. a), § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §
114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva
toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
§1
Všeobecné ustanovenia
1) Toto VZN určuje:
a) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku mesačného príspevku v základnej umeleckej škole,
c) výšku mesačného príspevku na činnosťou školského klubu detí,
d) výšku mesačného príspevku na činnosťou centra voľného času,
e) výšku mesačného príspevku v školskej jedálni.
2) Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
3) Mesto Svit je zriaďovateľom:
a) škôl
aa) Materská škola, Mierová 141, Svit
ab) Spojená škola, Mierová 134, Svit
organizačné zložky: Základná škola, Mierová 134, Svit,
Základná umelecká škola, Mierová 134, Svit
ac) Základná škola, Komenského 2, Svit
b) školských výchovno-vzdelávacích zariadení
ba) Školský klub detí, Mierová 134, Svit
bb) Školský klub detí, Komenského 2, Svit,
bc) Centrum voľného času, Mierová 134, Svit
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c) školských účelových zariadení
ca) Školská jedáleň, Mierová 134, Svit
cb) Školská jedáleň, Komenského 2,Svit
cc) Školská jedáleň, Mierová 141, Svit
cd) Školská jedáleň, Školská 21, Svit.
Článok 2
§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materských školách uvedených v § 1 ods. 3. písm. aa) tohto VZN prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne takto:
1) Za pobyt dieťaťa s celodennou alebo poldennou výchovnou starostlivosťou do dovŕšenia 3 rokov veku
sumou
50,00 €
2)

Za pobyt dieťaťa s poldennou výchovnou starostlivosťou od 3 rokov veku sumou

10,00 €

3)

Za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou starostlivosťou od 3 rokov veku sumou

13,00 €

4)

Príspevok uvedený v § 2 ods. 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do konca mesiaca, v ktorom dieťa
dovŕši vek 3 roky.
§3
Výška príspevku v základnej umeleckej škole

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole uvedenej v § 1 ods. 3. písm.
ab) tohto VZN prispieva mesačne:
1) Zákonný zástupca žiaka od 5 do 25 rokov veku za:
a) prípravné štúdium
4,00 €
b) individuálnu formu štúdia
7,00 €
c) skupinovú formu štúdia
5,00 €
2) Zákonný zástupca žiaka od 5 do 25 rokov veku za každý ďalší predmet:
a) v individuálnej forme štúdia
b) v skupinovej forme štúdia

10,00 €
7,00 €

3) Dospelá osoba nad 25 rokov veku:
a) v individuálnej forme štúdia
b) v skupinovej forme štúdia

22,00 €
15,00 €

§4
Výška príspevku na činnosť školského klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov detí uvedených v § 1 ods. 3. písm. b)
tohto VZN prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
6,00 €
§5
Výška príspevku na činnosť centra voľného času
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času uvedeného v § 1 ods. 3. písm. bc)
tohto VZN prispieva zákonný zástupca
1) dieťaťa, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy mesačne sumou

2,50 €

2) žiaka základnej a strednej školy so vzdelávacím poukazom mesačne sumou

0,50 €

3) dieťaťa mladšieho ako 5 rokov mesačne sumou

9,00 €

4) dospelá osoba do 30 rokov s príjmom mesačne sumou

6,00 €

5) dospelá osoba do 30 rokov bez príjmu mesačne sumou
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2,00 €

6) dospelá osoba staršia ako 30 rokov mesačne sumou

9,00 €

7) Na činnosť centra voľného času uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a osoba do 30 rokov veku
s trvalým pobytom mimo územia mesta Svit okrem príspevku podľa ods. 1) a 2) aj ročný príspevok
vo
výške 84,17€ s výnimkou zákonného zástupcu dieťaťa a osoby do 30 rokov veku s trvalým pobytom v
zmluvne dohodnutej obci.
§6
Výška príspevku v školskej jedálni
1) Pre všetky zariadenia sa určuje 1. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a podľa druhov zariadení školského stravovania.
2) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na stravu sa zníži o výšku
dotácie v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v poslednom ročníku materskej školy, v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Ak dieťa/žiak
neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečuje diétne stravovanie dieťaťu/ žiakovi, u ktorého
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu
na stravu zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa/žiaka alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu.
3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach uvedených v §
1 ods. 3. písm. c) tohto VZN v nadväznosti na 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, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR s účinnosťou od 01.09.2019 sa určuje
takto:
a) materská škola - stravníci od 2 do 6 rokov
1. pásmo: desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 €,
b) základná škola - stravníci od 6 do 11 rokov
1. pásmo: obed 1,08 €, konečná cena za 1 jedlo
c) základná škola - stravníci od 11 do 15 rokov
1. pásmo: obed 1,16 €, konečná cena za 1 jedlo
d) základná škola - stravníci od 6 do 15 rokov
doplnkové stravovanie (desiata) 0,50 € konečná cena za 1 jedlo.
4) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ / žiaka ZŠ prispieva v školskej jedálni 2 € za režijné náklady paušálne na
jedno dieťa mesačne, ak mu v sledovanom mesiaci bolo poskytnuté aspoň jedno hlavné jedlo.
5) Zamestnanci a cudzí stravníci - obed:
a) nákup potravín 1,26 €
b) režijné náklady 1,18 €
úhrada stravy 2,44 € konečná cena za 1 jedlo.
6) Bývalí zamestnanci školy alebo školského zariadenia uvedeného v § 1 ods. 3. tohto VZN (dôchodcovia) obed:
a) nákup potravín 1,26 €
b) režijné náklady 1,18 €
úhrada stravy 2,44 € konečná cena za jedno jedlo.
Článok 3
§7
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1) Miesto a termín zápisu:
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v základných školách uvedených
v § 1 ods. 3. písm. a) tohto VZN, prvý úplný týždeň v mesiaci apríl.
2) Čas zápisu:
Čas zápisu sa určuje od 13,00 do 16,00 hod.
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Článok 4
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svit 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2) Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 04.06.2019. Na tomto VZN sa Mestské zastupiteľstvo
mesta Svit uznieslo na svojom zasadnutí dňa 20.06.2019 uznesením č. 76/2019.
§9
Účinnosť
Toto VZN č. 5/2019 nadobúda účinnosť 1.septembra 2019.
Vo Svite dňa 21.06.2019

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
Doložky :


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta

dňa : 04.06.2019



pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta

dňa : 02.09.2019



podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta

dňa : 21.06.2019



pečiatka

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 01.09.2019

pečiatka

podpis: .................................
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