VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2019/IV
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
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Lipany, poskytuje
stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre:
a) deti materských škôl,
b) žiakov základných škôl,
c) zamestnancov škôl a školských zariadení,
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa.
1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s nákupom potravín na jedno jedlo,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka alebo dospelý stravník školskej jedálne alebo
výdajnej školskej jedálne, stanovuje mesto v súlade s 2. finančným pásmom takto:
Zariadenie
Materská škola
(stravníci od 2-5 rokov)
Základná škola

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada

0,26 €

0,64 €

0,22 €

1,12 €

-

0,95 €

-

0,95 €

(stravníci od 6-11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11-15 rokov)

-

1,01 €

-

1,01 €

Zamestnanci škôl a školských
zariadení a iné fyzické osoby
(dospelí stravníci)

-

1,12 €

-

1,12 €

2. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy príspevok na nákup
potravín od 01.01.2019 neuhrádza.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 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. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany bola prerokovaná
a schválená na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 24.01.2019.
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany prerokované a
schválené na XXXV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 03.07.2014 účinné od
01.09.2014 zostávajú v pôvodnom znení.
3. V dôsledku prechodu do 2. finančného pásma sa mení aj Cenník v školských jedálňach
prerokovaný a schválený na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch
dňa 13.09.2011. Zmeny sa dotknú výšky príspevku na nákup potravín a výšky režijných nákladov
pre dospelých stravníkov. Nový cenník bude platný od 01.03.2019.
3. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany nadobúda účinnosť dňa 08.02.2019.

V Lipanoch 24.01.2019
Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje na novelu zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (neuhrádzanie príspevku
na nákup potravín zákonným zástupcom dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy) a na
potrebu prechodu do 2. finančného pásma z dôvodu nemožnosti dodržať odporúčané výživové
dávky stanovené materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pri cenách potravinových
komodít na trhu a finančných podmienkach stanovených 1. finančným pásmom.
Finančné pásma pre školské stravovanie sú stanovené Ministerstvom školstva SR,
na základe ktorých zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením
stanovujú výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
Posledná zmena v rámci stanovenia finančného pásma prostredníctvom všeobecne záväzného
nariadenia bola realizovaná v roku 2011, kedy bolo aktualizované aj stanovenie finančných pásiem
samotným Ministerstvom školstva SR.
Od daného obdobia vzrástli ceny nakupovaných potravín (v súvislosti so zvyšovaním cien
elektrickej energie, plynu a pohonných hmôt). Štatistický úrad len v rámci vývoja cien potravín
a nealkoholických nápojov uvádza za posledné dva roky nárast cca o 9 %.
Porovnanie výšky príspevku na nákup potravín pri 1. a 2. finančnom pásme
Výška príspevku
Finančn
Zariadenie
é pásmo
Desiata
Obed
Olovrant
1.
0,24 €
0,60 €
0,21 €
Materská škola
(stravníci od 2 – 5 rokov)
2.
0,26 €
0,64 €
0,22 €
1.
0,88 €
Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov)
2.
0,95 €
1.
0,95 €
Základná škola
(stravníci od 11 – 15 rokov)
2.
1,01 €
Zamestnanci škôl
1.
1,05 €
a školských zariadení a iné
fyzické osoby (dospelí
2.
1,12 €
stravníci)

V Lipanoch 16.01.2019

Úhrada
celkom
1,05 €
1,12 €
0,88 €
0,95 €
0,95 €
1,01 €
1,05 €
1,12 €

Ing. Lenka Lukáčová, v.r.
odborný zamestnanec školského úradu

