Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 4/2017
o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch podľa § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141
ods. 5 a 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov rozhodlo, že mesto Vráble ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle
§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. určuje výšku príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble podľa tohto nariadenia.
(2) Mesto Vráble určuje výšku príspevkov pre:
a) materské školy
b) Základnú umeleckú školu Imricha Godina
c) školské kluby detí
d) zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vráble
Čl. II
Materská škola
§2
Materská škola (ďalej len MŠ) zabezpečuje výchovu a vzdelávanie a poskytuje predprimárne
vzdelávanie.
§3
(1)

Zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble nasledovne:
a) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Vráble
8,00 €
b) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Vráble
16,00 €
c) deti od 2 do 3 rokov veku
16,00 €
d) za prázdninovú činnosť za dieťa v mesiaci júl a august
16,00 €

(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 podľa
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(3)

(4)

(5)
(6)

zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v hmotnej núdzi“),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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
príspevku.
Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý
sa poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení
3 rokov veku dieťaťa, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu
podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b).
Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je
povinný uhradiť príspevok do 20. júna príslušného roka.
Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať o vrátenie príspevku za prázdninovú
činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných
dôvodov. Zdravotný stav dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením.
Čl. III
Základná umelecká škola Imricha Godina
§4

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola
môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky,
žiakov stredných škôl a dospelých. Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje
na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách
v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým
alebo umeleckým zameraním.
§5
(1)

(2)

Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba (ďalej žiak) na čiastočnú úhradu výdavkov
v Základnej umeleckej škole Imricha Godina v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Vráble budú prispievať na úhradu nákladov spojených so štúdiom nasledovne:
a) prípravné štúdium
6,00 €
b) základné štúdium – prvý a druhý stupeň
1. individuálne vyučovanie
9,00 €
2. skupinové vyučovanie
7,00 €
c) štúdium pre dospelých
1. do 25 rokov
12,00 €
2. nad 25 rokov
18,00 €
Žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný odbor samostatným
príspevkom.
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(3)
(4)

Ak žiak neuhrádza určenú výšku príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť
o predčasnom ukončení štúdia.
Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak žiak 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.
Čl. IV
Školský klub detí
§6

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej
škole, nenáročnú záujmovú činnosť, podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase
mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
§7
(1)

(2)

(3)

Mesto Vráble ako zriaďovateľ školských klubov detí určuje výšku príspevku
za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na 8,50 €
pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne, 3,50 € za druhé dieťa z rodiny navštevujúce
školský klub detí mesačne a 1,50 € za tretie dieťa z rodiny navštevujúce školský klub
detí mesačne.
Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa základnej školy,
ktorej súčasťou je školský klub detí, o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa alebo odpustí príspevok v školskom
klube detí.
Riaditeľ základnej školy po preverení dokladov predložených podľa odseku 1 písomne
oznámi zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku v školskom klube
detí.
Čl. V
Zariadenia školského stravovania
§8
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského
stravovania sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského
stravovania sú školská jedáleň a výdajná školská jedáleň.
§9
(1)

V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ 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.
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(2)

Mesto Vráble ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje
výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami 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, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1. 9. 2011, v zmysle
ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. Pre dospelého stravníka sa
zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15 - 18/19 ročných.
Mesto Vráble ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje
finančnú výšku príspevku za stravovanie v školských jedálňach nasledovne
a) MŠ denné (stravníci od 2 – 6 rokov)
desiata:
0,28 €
obed:
0,68 €
olovrant: 0,23 €
spolu:
1,19 €
b) Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov)
c) Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov)
d) Gymnázium (dospelí stravníci od 15 – 18/19 rokov)

(3)

obed:
obed:
obed:

1,01 €
1,09 €
1,19 €

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné
mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom
mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo
dospelým stravníkom.
Čl. VI
§ 10
Spoločné ustanovenie

Určenie spôsobu úhrady poplatkov v školách a školských zariadeniach bez právnej
subjektivity je v kompetencii zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou je
v kompetencii riaditeľa školy.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 4/2015 o výške poplatkov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Vráble.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 4/2017 o určení výšky príspevkov
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch, dňa 26. 7. 2017 uznesením č. 266/2017
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. 11. 8. 2017.
Návrh zverejnený dňa: 11. 7. 2017
Vyvesené dňa: 27. 7. 2017
Nadobúda účinnosť: 11. 8. 2017
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.
Za správnosť a úplnosť: Ing. Juraj Čokyna, vedúci OOaS MsÚ
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