Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN–01/2008
Výtlačok číslo:

Mesto Brezno v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 01/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo činnosťou školského zariadenia v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno.
§2
Vysvetlenie pojmov
Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo
dospelá osoba mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo na činnosť
školského zariadenia.
§3
Druhy príspevkov
Príspevok za pobyt v školskom klube detí
Príspevok v základnej umeleckej škole
Príspevok v materskej škole
Príspevok v centre voľného času
Príspevok v zariadení školského stravovania

1.
2.
3.
4.
5.

II. ČASŤ
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa určuje na 70 Sk
mesačne na jedno dieťa.
§5
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 150 Sk mesačne na jedno
dieťa.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží štatutárnemu zástupcovi školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi,/1
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3. Zriaďovateľ rozhodol, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
(zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo čestné prehlásenie o rodinných
dôvodoch)
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa určuje:
Prípravné štúdium
Základné štúdium
Štúdium pre dospelých

Skupinové vyučovanie
115,- Sk/mes.
115,- Sk/mes.
115,- Sk/mes.
plnoletá osoba nezaopatrená
235,- Sk/mes.
plnoletá osoba zaopatrená

Individuálne vyučovnie
235,- Sk/mes.
235,- Sk/mes.
235,- Sk/mes.
plnoletá osoba nezaopatrená
450,- Sk/mes.
plnoletá osoba zaopatrená

§7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti sa určuje:
Nezaopatrené dieťa
Plnoletá osoba do 30 rokov

40,-Sk/mes.
200,-Sk/mes.
§8

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a úhrada príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sa určujú:
___________________________
1/ Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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1. pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške:
Úhrada príspevku
Náklady na nákup
zákonným zástupcom
potravín
dieťaťa a žiaka

desiata:
obed:
olovrant:
Spolu:

8,- Sk
18,- Sk
6,- Sk
32,- Sk

8,- Sk
18,- Sk
6,- Sk
32,- Sk

2. pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov vo výške:
Úhrada príspevku
Náklady na nákup
zákonným zástupcom
potravín
dieťaťa a žiaka

obed:

27,- Sk

27,- Sk

3. pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov vo výške:
Úhrada príspevku
Náklady na nákup
zákonným
zástupcom
potravín
dieťaťa a žiaka

obed:

29,- Sk

29,- Sk
§9
Stravovanie dospelých stravníkov
v zariadeniach školského stravovania

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných fyzických osôb v zariadeniach školského stravovania.
2. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú:

obed:

Náklady na nákup
potravín
32,- Sk

3. Úhrada príspevku dospelého stravníka bude určená štatutárnym zástupcom rozpočtovej
organizácie zriadenej mestom Breznom, ktorej súčasťou je ZŠS, v internej smernici.

III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Úhrada príspevku v školskom klube detí, materskej škole, základnej umeleckej škole, centre
voľného času
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba je povinná príspevok uhradiť vopred do 15. dňa
v kalendárnom mesiaci a to:
a) bezplatným prevodom
b) šekom
c) v hotovosti
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2. Spôsob a ostatné podmienky úhrady príspevkov určí štatutárny zástupca rozpočtovej organizácie
zriadenej mestom Breznom v internej smernici. Interná smernica musí byť riadne zverejnená na
verejne prístupnom mieste, hlavne v priestoroch školy a školského zariadenia.
§ 11
Podmienky odpustenia príspevku v školskom klube detí, základnej umeleckej škole a centre
voľného času
Príspevok môže byť odpustený zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo dospelej osobe, ktorá o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi na základe posúdenia predložených dokladov./1

§ 12
Úhrada nákladov spojených so stravovaním
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
Termín, spôsob a ostatné podmienky úhrady nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni
a vo výdajnej školskej jedálni pre všetky kategórie stravníkov určí štatutárny zástupca každej
rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Brezno, ktorej súčasťou je ZŠS, v internej smernici.
Interná smernica musí byť riadne zverejnená na verejne prístupnom mieste, hlavne v priestoroch
školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno uznesením č.122/2008 dňa
26. augusta 2008 a nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2008.

PODPISOVÝ HÁROK
Svojím podpisom potvrdzujem oboznámenie sa s daným dokumentom.
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