VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, za štúdium v základnej
umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je mesto Tvrdošín
Úvodné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116
ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecnom záväznom
nariadení /ďalej len „nariadenie“/:
Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, za
štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času,
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Čl. 2
Výška príspevku v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 100.- Sk / 3,31 €
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č.
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú 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: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti do pokladne materskej školy.
Čl. 3
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v základnej umeleckej škole
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba mesačne vo výške:
a) v prípravnom štúdiu - v skupinovom vyučovaní / hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný
odbor, literárno-dramatický odbor/ 80.- Sk/ 2,65 €
b) v základnom štúdiu – v skupinovom vyučovaní /výtvarný odbor, tanečný odbor, literárnodramatický odbor/ 80.- Sk/ 2,65 €
– v individuálnom vyučovaní /hudobnýodbor, literárno-dramatický odbor / 130.- Sk/ 4,31 €
c) v štúdiu pre dospelých – v skupinovom vyučovaní / výtvarný odbor/ 300.- Sk/ 9,95 €
– v individuálnom vyučovaní /hudobný odbor/ 300.- Sk/ 9,95 €
2. Termín a spôsob úhrady: : mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti do pokladne základnej umeleckej školy.

Čl. 4
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí na jedného žiaka sa stanovuje na: 80.- Sk/ 2,65 €
2. Termín a spôsob úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca /zákonný
zástupca žiaka/ v hotovosti do pokladne základnej školy.
Čl. 5
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
zákonný zástupca na jedného žiaka mesačne 35.- Sk/ 1,16 €
2. Termín a spôsob úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti do pokladne CVČ.
Čl. 6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Výška príspevku na stravovanie zohľadňuje finančné pásma nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo s účinnosťou od 1.09.2008.
Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. 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 nasledovne:
a) stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/ 30.- Sk/ 0,99 €
b) stravníci od 6 – 11 rokov /žiaci ZŠ obed/
25.- Sk/ 0,82 €
c) stravníci od 11 – 15 rokov /žiaci ZŠ obed/
27.- Sk/ 0,89 €
Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení.
d) zamestnanci škôl a školských zariadení
30.- Sk/ 0,99 €
e) v prípade poskytnutia dotácie na stravu ( poskytovanie obeda a iného jedla) z Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny SR na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo
školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky, alebo ktorej priemerný mesačný
príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného
minima, prispieva rodič na stravu za každý stravovací deň na každé jedlo vo výške
1.- Sk/ 0,03€
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške 30.- Sk/ 0,99 €.
3. Podmienky úhrady: mesačne do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca v hotovosti
do pokladne školskej jedálne, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet školskej jedálne.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa § 3, § 4, § 5 tohto nariadenia, 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 zákona č. 599/2003
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli mesta dňa 25.júla.2008 a schválené Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošíne dňa
11. augusta 2008.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2008.
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

