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
(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona Č, 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský
zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČI. 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“ )
ČI. 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

ČI. 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 13r €/l 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) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa
v prípadoch stanovených zákonom,1

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.
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ČI. 4
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 5,- €/l 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
ČI. 5
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

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.

(1)
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov je nasledovná:

(2) 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.
(3) Mesto Leopoldov, ako zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom.3

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.
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.
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TRETIA ČASŤ
ČI. 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 č. 63/2008 v znení dodatku číslo 1 a VZN č. 98/2014, ktorým sa
mení VZN č. 63/2008
(3) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove dňa 13.11.2017 nariadením
číslo N/33/2017/1
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018

V Leopoldove dňa 14.11.2017
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