Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2014
o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo v Skalici na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g ) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení
školského stravovania a ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Skalica
č. 2/2014
o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ako „VZN“ ) určuje výšku príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach.
2. Pre účely tohto nariadenia školami sú materská škola, základná umelecká škola a školskými
zariadeniami sú školský klub detí, centrum voľného času, zariadenia školského stravovania.
3. Pre účely tohto nariadenia sa za zariadenia školského stravovania považujú školská jedáleň a
výdajná školská jedáleň.
§2
Materská škola
1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v Materskej škole Námestie slobody 10, Skalica ( ďalej len ako „príspevok“ ) predstavuje sumu
20 EUR.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a ) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú školskú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
4. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy interným predpisom.

§3
Základná umelecká škola
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej
škole, Kráľovská 16, Skalica (ďalej len ako „ZUŠ“) je nasledovná:
a) prípravné štúdium: 4 EUR
b) individuálna forma štúdia: 6 EUR
c) skupinová forma štúdia: 5 EUR
d) štúdium pre dospelých: 40 EUR
e) štúdium pre dospelých – skupinová forma vyučovania: 30 EUR.
Učebné pomôcky:
a) prípravné štúdium – výtvarný odbor: 1 EUR/mesačne
b) žiaci I. a II. stupňa – výtvarný odbor: 1,50 EUR/mesačne
c) štúdium pre dospelých – výtvarný odbor: 3 EUR/mesačne
d ) prípravné štúdium – tanečný odbor: 0,50 €/mesačne
e ) žiaci I. a II. stupňa – tanečný odbor: 1,00 €/mesačne.
2. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. 1)
§4
Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu uhrádza zákonný
zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka,
a) pri Základnej škole Vajanského 2, Skalica sumou: 10 EUR
− žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 7 EUR
− žiaci v hmotnej núdzi: 2 EUR
b) pri Základnej škole Strážnická 1, Skalica sumou: 10 EUR
– súrodenci žiaka: 3,50 EUR
− žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 7 EUR
– žiaci v hmotnej núdzi: 2 EUR
2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 2)
§5
Centrum voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času Mallého 2, Skalica
( ďalej len ako „CVČ“ ) prispieva zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba prihlásená do CVČ vo
výške 0,- EUR.

§6
Zariadenie školského stravovania
1. Zriaďovateľom školskej jedálne pri Základnej škole Vajanského 2, Skalica, pri Základnej
škole Strážnická 1, Skalica je mesto Skalica.
2. Školská jedáleň 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 prispieva aj na
úhradu režijných nákladov vo výške určenej v bode 3.1. a 3.2.
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri základných školách:
A) Základná škola Vajanského 1, Skalica ( 2. finančné pásmo ):
I. stupeň: 0,95 € /jedno jedlo
II. stupeň: 1,01 € /jedno jedlo
Zamestnanci : 1,12 € /jedno jedlo
Ostatní stravníci : 2,35 € /jedno jedlo
3.1. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 €/jedno jedlo.
B ) Základná škola Strážnická 1, Skalica (2. finančné pásmo):
I. stupeň: 0,95 € / jedno jedlo
II. stupeň: 1,01 € / jedno jedlo
Zamestnanci: 1,12 € / jedno jedlo
Ostatní stravníci: 2,35 € / jedno jedlo
3.2. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 €/jedno jedlo.
4. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný
zástupca žiaka mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci jedným z nižšie uvedených spôsobov, a to
- bankovým prevodom
- trvalým príkazom v príslušnej banke
- prevodným príkazom v príslušnej banke
- poštovou poukážkou - v hotovosti v prípade detí v hmotnej núdzi.
__________________________________
Poznámky 1) a 2) - Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 6a
Výdajné školské jedálne
1. Výdajné školské jedálne, ktoré sú súčasťou Materskej školy, Námestie slobody 10, Skalica
zriadené zriaďovateľom mestom Skalica poskytujú stravovanie deťom 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 prispieva aj
na úhradu režijných nákladov vo výške určenej v bode 3.1. tohto ustanovenia.
2. Výška príspevku na jedno jedlo sa určuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR a vo výške príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady .
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajných školských jedálňach pri materských
školách predstavuje v súlade s 3. finančným pásmom:
a) veková kategória deti do 6 rokov: 1,19 EUR/jedno jedlo.
Z toho:
- desiata: 0,28 EUR
- obed: 0,68 EUR
− olovrant: 0,23 EUR
b) Zamestnanci: 1,26 EUR /jedno jedlo.

3.1. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady vo výdajných školských jedálňach
pri materskej škole predstavuje 0,35 €/jedlo.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č.
16/2011 o výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach a Zmenu č. 1 k VZN č. 16/2011 o výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa
26.06.2014 a nadobúda účinnosť od 01.09.2014.
3. Zmena č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 30.10.2015.
4. Zmena č. 2/2015 nadobúda účinnosť dňom 1.2.2016.
5. Zmena č. 1/2016 nadobúda účinnosť dňom 1.4.2016.
V Skalici, dňa 26.06.2014

Ing. Ľudovít Barát
primátor mesta

