Všeobecne záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany
Mesto Lipany podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §28 ods.5, §49 ods.4, §114 ods. 6, §116 ods. 6, §140 ods.10, §141 ods.6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
Článok 1
Príspevok v materských školách
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
a) sumou 5,00 € v poldennej prevádzke,
b) sumou 7,00 € v celodennej prevádzke,
c) sumou 15% z aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného
predpisu v mesiacoch júl, august. V mesiacoch júl a august môžu materskú školu navštevovať aj
deti z okolitých obcí za splnenia prevádzkových podmienok materskej školy.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred
do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 2
Príspevok v základnej umeleckej škole
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka mesačne:
na skupinovú formu štúdia sumou 6,00 €,
na individuálnu formu štúdia sumou 9,00 €,
b) dospelá osoba, ktorá nemá štatút žiaka alebo študenta dennej formy štúdia, mesačne sumou na
skupinovú formu štúdia 20,00 € a na individuálnu formu štúdia 40,00 €.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium žiaka v základnej umeleckej škole sa
uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 3
Príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje mesto na
vydané jedlo na deň v 1. pásme takto:
Zariadenie

Desiata v €

Obed v €

Olovrant v €

Úhrada v €

Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)

0,24

0,6

0,21

1,05

Základná škola
(stravníci od 6-11 rokov)

0

0,88

0

0,88

Základná škola
(stravníci od 11-15 rokov)

0

0,95

0

0,95

Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení
školského stravovania.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií stravníkov sa uhrádza
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Článok 4
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej len “ŠKD”) prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,00 € na 1 žiaka.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 5
Príspevok v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (ďalej len “CVČ”) prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,66 € na 1 žiaka.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sa uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.Všeobecne záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany bolo prerokované a schválené na 35. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 03.07.2014.
2. Po schválení a zverejnení účinnosť nadobúda 01.09.2014.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany, ktoré bolo prerokované a schválené na
XVIII. zasadaní Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 13.12.2012.

V Lipanoch 03.07.2014
Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Návrh tohto VZN predkladáme z nasledovných dôvodov:
1. Je to v súlade s plánom činnosti MsZ na rok 2014, ktorý bol schválený na 30. zasadnutí MsZ
dňa 17.12.2013.
2. Je potrebné zjednotiť formálnu úpravu VZN s ostatnými VZN mesta Lipany a vynechať citácie
zákonných ustanovení.
3. Odôvodnenie jednotlivých zmien oproti pôvodnému VZN a uvedenie zákonných úprav, ktoré
súvisia s predmetom tohto VZN uvádzame nižšie:
Osobitnými zákonmi, ktoré upravujú túto oblasť je zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”).
Článok 1 bod 1 VZN je upravený v súlade s §28 ods.5 zákona, podľa ktorého: “výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej
obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.”
V súlade s § 28 ods. 6 zákona: príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ 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.
Podľa § 28 ods. 7 zákona, podľa ktorého príspevok v MŠ na základe rozhodnutia
zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný
zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ sa nemení.
K článku 1ods. 1 písm. c) – podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších
predpisov sumu životného minima každoročne určuje opatrením MPSVaR. Opatrením č. 186/2013
bola od 1.júla 2013 určená suma životného minima vo výške 198,09 eura pre jednu plnoletú
fyzickú osobu a 90,42 eura pre 1. zaopatrené neplnoleté dieťa a 2.nezaopatrené dieťa.
K článku 1 bod 2 VZN- § 28 ods. 5 zákona splnomocňuje obec upraviť si formou výšku mesačného
príspevku, nie lehotu na jeho zaplatenie, ale to vyplýva z logiky veci, takže ustanovenie sa troška
pozmenené ponechalo v texte VZN. Ak by sa neurčila aj lehota na zaplatenie, zákonný zástupca
by sa nedostal do omeškania s platením.
Článok 2 tohto VZN upravuje príspevok v základnej umeleckej škole. Ten bol upravený v súlade s
§ 49 ods. 4 zákona. Podľa neho výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na
štúdium v ZUŠ zriadenej obcou alebo samosprávnym krajom určí zriaďovateľ všeobecne
záväzným nariadením.
Príspevky zákonnýzástupcov sa zvýšili pri skupinovej forme zo 4,50 € na 6 €, pri individuálnej
forme z 8€ na 10 €. Pre dospelé osoby došlo k zvýšeniu pri skupinovej forme štúdia zo 7 € na 20 €
a pri individuálnej forme štúdia zo 14 € na 40 €. Pre porovnanie uvádzame výšku mesačných
príspevkov v iných mestách v €.
Mesto
Individuálna forma
Skupinová forma
Dospelá
osoba
individuálna
forma/skupinová forma
Sabinov

10

6

Prešov

8

8

Stará Ľubovňa

7

5

Rožňava

8

6

14/10/08

12

Svidník

6

3

Trebišov

6,7

4,4

Krompachy

3,98/5,97

1,99

Sečovce

5

3

Svit

6% z asžm

3,6% z asžm

Medzilaborce

5

3,5

10

Spišská Belá

6

5

15

50

Riaditeľ ZUŠ navrhol zvýšenie príspevkov zákonných zástupcov za štúdium dieťaťa v ZUŠ pri
skupinovej forme zo 4,5 € na 6,0€ a individuálnej forme z 8,0 € na 9,0 € a pri dospelých –
skupinová forma zo 7,0 € na 20,0 € a individuálnej forme zo 14,0 € na 40,0 €.Výška príspevku v
ZUŠ bola prerokovaná na zasadnutí MŠR Lipany na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 9.6.2014.
Členovia MŠR si vypočuli argumentáciu riaditeľa školy a odporučili MsZ prijať navrhovanú zmenu.
V dôvodovej správe uvádzame aj správu o hospodárení ZUŠ, v podobe, ako ju predložil riaditeľ
ZUŠ
Základná umelecká škol v Lipanoch, Štúrova č. 29
Správa o hospodárení s prostriedkami školného v šk. roku 2012/2013
Zostatok k 31.08. 2012: 0,- EUR
Príjmy školného od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013 : 51.352,50 EUR
Mimorozpočtové výdavky zo školného od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013
Výdavky celkom: 49.727,71 EUR
Výdavky podrobnejšie:
P.č. položky
EUR
====================================================
1. Energie /plyn, elektrina/:
11.029,30
2. Vodné, stočné:
850,35
3. Poštovné a telekomunikačné služby:
1.534,36
4. Interiérové vybavenie a hudobné nástroje:
10.483,33
5. Údržba a opravy:
2.518,55
6. Nájomné priestorov:
342,00
7. Súťaže:
3.851,49
8. Všeobecné služby:
17.823,25
9. Dopravné:
1.087,57
10. Nocľah a strava:
65,51
11.Školenia
142,00
Celkom: …..........................................................................49.727,71
Zostatok k 31. 08. 2013 1.624,79 EUR
Zákon v § 49 ods.5 stanovuje, že zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, podľa odseku 4, 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. V tomto bode zákon v poznámke pod čiarou v bode b) odkazuje na zákon
č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ale v súčasnosti platí zákon č. 417/2013 Z. z, ktorý v § 35 zrušil zákon č.
599/2003 Z. z.
Článok 2 bod 2 VZN stanovuje, že výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v
ZUŠ sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Síce sme na určenie lehoty na
zaplatenie príspevku neboli zmocnený v § 49 ods.4, ale je to logické, že ak si môžeme určiť výšku
príspevku, mali by sme si mať možnosť určiť aj dokedy má byť tento príspevok zaplatený.
Článok 3 VZN je nazvaný príspevok v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. Podľa § 140 ods.
10 zákona výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Podľa § 140 ods. 12 zriaďovateľ školskej jedálne

môže rozhodnúť o znížení alebo o spustení príspevku podľa odseku 10, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia
podľa osobitného predpisu.
Článok 4 VZN upravuje príspevok v ŠKD v súlade s § 114 ods. 6 zákona. Podľa tohto ustanovenia
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD určí všeobecne
záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. Podľa § 114 ods. 7 zákona zriaďovateľ
ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 6, 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.
Článok 5 VZN upravuje príspevok v CVČ v súlade s §116 ods. 6 zákona. Podľa tohto ustanovenia
zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ, ktorého
zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Podľa § 116 ods. 7
zákona zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 6, 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.
K článku 6 – Záverečné a zrušovacie ustanovenia – účinnosť tohto VZN bola určená na
01.09.2014 s ohľadom sa skutočnosť, že sa vtedy začína nový školský rok a § 6 ods.8 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje určiť neskorší
začiatok účinnosti ako 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Lipanoch 18.06.2014

Mgr. Viktória Molnárová
právnička

