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NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto Leopoldov
(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 114 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 a podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (ďalej
len „príspevky v školách a školských zariadeniach“) a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre
úhradu tohto príspevku.
Čl. 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Čl. 3
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca
dieťaťa mesačne sumou 13,- €/1 dieťa.
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(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.
(3) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa
v prípadoch stanovených zákonom.1

Čl. 4
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 8,- €/1 dieťa.
(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.
(3) Mesto Leopoldov, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom.2
Čl. 5
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Leopoldov, poskytuje stravovanie deťom a žiakom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok
na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne:
a)
Materská škola
MŠ denná (stravník –
dieťa MŠ)
MŚ denná (stravník –
dieťa MŠ, rok pred
plnením
povinnej
školskej dochádzky)

Desiata

Obed

Olovrant

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,36 €

0,85 €

0,24 €

Príspevok
zákonného
zástupcu na
režijné
náklady
-

-

Dotácia na
podporu
k stravovacím Úhrada
návykom
dieťaťa
1,45 €

1,20 €

0,25 €

1

§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2
§ 114 ods. 7 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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b)
Základná škola

stravníci od 6-11 rokov – I.
stupeň
stravníci od 12-15 rokov – II.
stupeň

Desiata

Obed

0,46 €

1,08 €

0,50 €

1,16 €

Príspevok
Dotácia na
Úhrada
zákonného
podporu
zástupcu na k stravovacím
režijné
návykom
náklady
dieťaťa
0,10 €
1,20 €
0,44 €
0,10 €

1,20 €

0,56 €

(3) Príspevky podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádzajú mesačne vopred, do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.
(4) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom
dni,
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa alebo žiaka
najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni
v danom stravovacom dni.
(5) Rozhodnutie o stanovení vyberania záloh na stravovanie a na režijné náklady na obedy, ako i
postup ich výberu a použitia je v kompetencii riaditeľa školy.
(6) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.
(7) Finančný rozdiel medzi dotáciou na stravu a finančným pásmom ŠJ prednostne využije na
potraviny.
(8) Mesto Leopoldov, ako zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom.3 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podľa § 4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.
(9) Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie.4 Rodičovi / zákonnému zástupcovi dieťaťa na
základe Žiadosti o vyplatenie dotácie a lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom špecialistom
(gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) bude poskytnutá dotácia vo výške 1,20 € / deň, kedy
bolo dieťa prítomné na výchovno-vzdelávacom procese. Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár –
špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje diétne stravovanie. Dotácia bude vyplatená
rodičovi / zákonnému zástupcovi bezhotovostne, prevodom na bankový účet uvedený v Žiadosti
o vyplatenie dotácie. Žiadosť o vyplatenie dotácie tvorí prílohu tohto VZN.5

3

§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
4
§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5
§ 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
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TRETIA ČASŤ
Čl. 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Na ustanovenia súvisiace s určením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD neupravené
týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú ostatné príslušné právne predpisy.
(2) Týmto VZN sa zrušuje VZN Mesta Leopoldov č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov.
(3) Týmto VZN sa zrušuje VZN Mesta Leopoldov č. 128/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie mesta Leopoldov č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Leopoldov.
(4) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove dňa 24. 06. 2019 nariadením
číslo ........................ .
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019.

V Leopoldove dňa 05. 06. 2019

Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta

4

Príloha k VZN č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a
školských zariadeniach)

Žiadosť o vyplatenie dotácie
v zmysle § 4 ods. (6) Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Žiadateľ:
Meno a priezvisko: ............................................................, dátum narodenia: ............................
Trvalý pobyt: ...................................................................................................................... ..........
Číslo účtu v tvare IBAN: .............................................................................................................
Telefónne číslo: ............................................................................................................ ................

Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko: ............................................................, dátum narodenia: ............................
Trvalý pobyt: ............................................................................................................... .................
Škola, školské zariadenie:
Názov: ....................................................................
Adresa: ...................................................................
Odôvodnenie žiadosti:
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Príloha:
Lekárske potvrdenie vystavené lekárom špecialistom

Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Rodičovi / zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe Žiadosti o
vyplatenie dotácie a lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom špecialistom (gastroenterológ, diabetológ,
imunológ, alergológ) bude poskytnutá dotácia vo výške 1,20 € / deň, kedy bolo dieťa prítomné na výchovnovzdelávacom procese. Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár – špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa si
vyžaduje diétne stravovanie. Dotácia bude vyplatená rodičovi / zákonnému zástupcovi bezhotovostne, prevodom na
bankový účet uvedený v Žiadosti o vyplatenie dotácie.
Zverejnené: 05. 06. 2019
Zvesené:
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