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Mesto Prešov podřa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods, 24 zákona Č. 59612003Z. z. o štátnej správe v
školstve a školské] samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorštch predpisov a podl'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 doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne závazné nariadenie o výške príspevkov na čiastoěnů úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach v zriaďovaterskej pčeobnostl mesta Prešov.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne závazným nariadením mesta Prešov sa určuje výška príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateřom
je mesto Prešov.

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.

Za pobyt dieťafa v materskej škole prispleva rodič/zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno diefa sumou 21% sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podl'a osobitného predpisu' (d'alej len
.prlspevok"): príspevok sa zaokrúhl'uje na celé euro nadol.

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin uhrádza rodič/zákonný
zástupca za jeden deň pobytu 10% z výšky príspevku určeného v odseku 1 ;
prispevok sa zaokrúhfuje na jedno desatinné miesto.
3.

I

Prlspevok v materskej škole v prípade prerušenia prevádzky z dóvodu mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, rodič/zákonný zástupca:
a) pri vyhlásení v danom mesiaci uhrádza príspevok v plnej výške mesačného
príspevku podla odseku 1,
b) po obnovení prerušenej prevádzky s výnimkou mesiaca, vktorom bola mimoriadna
situácia vyhlásená, uhrádza príspevok za jeden deň pobytu 5% z výšky príspevku
určeného v odseku 1; príspevok sa zaokrůhluje na jedno desatinné miesto.
c) neuhrádza, ak dieťa nenavštevuje materskú školu počas celého mesiaca.

§ 2 písmo c) zákona Č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení uiektorých predpisov
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Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených $0 štúdiom
v základnej umeleckej škole

1.

Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdíum v základnej umeleckej škole prispieva
v individuálnej a skupinovejřorme vyučovania (ďalej len .príspevok na štúdium"):
a) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žlaka v individuálnej forme vyučovania
mesačne sumou 10,00 eur,
b) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka v skupinovej forme vyučovania mesačne
sumou 10,00 eur,
c} rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravnom štúdíu v skupinovej
a individuálnejforrne mesačne sumou 8,00 eur,
d) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka vo vedl'ajšom nástroji mesačne sumou

8,00 eur,
plnoletý žiak - študent od 18 do 25 rokov mesačne sumou 10,00 eur,
plnoletý žlak od 18 do 25 rokov - nezamestnaný mesačne sumou 10,00 eur,
plnoletý žiak od 18 do 25 rokov - zamestnaný mesačne sumou 15,00 eur,
plnoletý žiak nad 25 rokov - individuálna forma vzdelávania rnesačne sumou 50,00
eur,
i) plnoletý žiak nad 25 rokov - skupinová forma vzdelávania mesačne sumou 30,00
eur,
j) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žlaka a plnoletý žiak do 25 rokov v základnom
štúdiu, druhý hlavný nástroj v individuálneJ forme vzdelávania - mesačne sumou
25,00 eur,
k) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak do 25 rokov v základnom
štúdiu v ďalšorn (druhorn) predmete skupinovej formy vzdelávania - mesačne sumou
15 eur.

e)
f)
g)
h)

2. V prípade prerušenia prevádzky z důvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, príspevok na štúdium je vo výške 50 % z príspevku podfa odseku
1 za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená.
3. Ak počas prerušenia vyučovania v dósledku trvania mimoriadnej sltuácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu prebieha štúdium preukázateřne dištančnou formou,
príspevok na štúdium je vo výške podl'a odsek u 1.

Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnost' školského klubu detí
1.

Na člastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí prispieva
rodič/zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 12,00 eur (ďalej len .prispevok na
činnosť školského klubu").
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2. Počas dochádzky žiaka do školského klubu detí V čase letných prázdnin, rodič/zákonný
zástupca žiaka uhrádza príspevok na činnosť školského klubu v sume 5 eur/deň.
3.

O otvorení prevádzky školského klubu detí v čase letných prázdnin rozhodne rladiteř
školy.

4.

Príspevok na činnosť školského klubu v prípade prerušenia prevádzky z dčvodu
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa uhrádza:
a) pri vyhlásení v danom rnesiaci vo výške určenej v odseku 1,
b) po obnovení prerušenej prevádzky pomerná časť príspevku určeného v odseku 1.

5. Ak počas prerušenia vyučovania v dčstedku trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnlmočného
stavu prebieha výchovno-vzdelávací proces preukázatelne
dištančnou formou, príspevok na číastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu sa uhrádza vo výške určenej v odseku 1, prípadne vo výške určené] v odseku 2.

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnost' centra vol'ného času
1,

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra vol'něho času s trvalým
pobytom v meste Prešov prispieva:
a) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz
centru vořného času mesačne sumou 5 eur,
b) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žlaka, ktorý neodovzdá vzdelávací poukaz
centru vořného času rnesačne sumou 6 eur,
c) plnoletý žiak - študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 10,00 eur,
d) plnoletá osoba od 18 do. 30 rokov - nezamestnaná mesačne sumou 10,00 eur,
e) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - zamestnaná mesačne sumou 20,00 eur.

2.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra vol'ného času s trvalým
pobytom mimo mesta Prešov prispieva:
a) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz
centru vol'něho času mesačne sumou 7,50 eur,
b) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žlaka, ktorý neodovzdá vzdelávací poukaz
centru vol'ného času mesačne sumou 8,50 eur,
c) plnoletý žlak - študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 12,50 eur,
d) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - nezamestnaná mesačne sumou 12,50 eur,
e) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - zamestnaná mesačne sumou 30,00 eur.

3. V prípade prerušenia prevádzky z dóvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, príspevok je vo výške 50% z príspevku podřa odseku 1 a odseku
2 za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená.
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Článok 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni
1.

Príspevok rodiča/zákonného zástupcu na stravovanie v školske] jedálni a výdajnej
školskej jedálni je vo výške určenej pre 3. finančné pásmo nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo podl'a vekových kategórií (ďalej len .finančné pásmo"); finančně pásma
určuje príslušné ministerstvo podl'a osobítného predpisuš,

2.

Na úhradu režijných nákladov v školskej ledálni a výdajnej školskej jedálni prispieva
rodič/zákonný zástupca diefaťa alebo žiaka sumou 0,30 eur na jedno hlavné jedlo.

3.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je. vo výške ustanovenej
osobitným predplsoma za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.

4. Ak zriaďovatel' nezabezpečí stravovanie pre diefa, ktorého zdravotný stav na základe
posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu) vyžaduje osobitné stravovanie, v tomto
prípade dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podřa
predchádzajúceho odseku zriaďovater vyplatí prostredníctvom zariadeni školského
stravovanla vo svojej zriaďovatefskej pósobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe,
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
5.

Príspevok podl'a odseku 1 a odseku 2 uhrádza rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa diefa nezúčastnilovýchovno
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole
arodič/zákonný zástupca neodhlásil diefa alebo žiaka najneskčr do 14.00 h
predchádzajúceho dňa z poskytovania stravy v školskej [edální v danom
stravovacom dni,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa díeťa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole
a rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskór do 14.00 h
predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej [edálni v danom
stravovacom dni.

6. Ďalšie podmienky stravovanía a priznania dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa určuje zápisný lístok stravníka.

§ 140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelavaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
3 § 4 zákona Č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pčsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

2

č.

republiky v znení neskorších predpisov
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Článok 7
Spoločné ustanovenia
1.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podfa
tohto všeobecne závazného nariadenia sa uhrádzajú do 10. dňa prlslušného
kalendárneho mesiaca.

2.

Príspevky na člastočnú úhradu nákladov v školskej [edálnla výdajnej školskej jedálni
podřa tohto všeobecne závazného nariadenia sa uhrádzajú vopred najneskčr do 25.
dňa kalendárneho mesiaca.

3.

Škola a školské zariadenie zašle nevyčerpané mesačné príspevky na bankový účet
rodičom/zákonným zástupcom detí a žiakov škol a školských zariadení za príslušný
školský rok najneskčr do 31.08.

4. Zariadenie školského stravovania zašle preplatky za stravovanie na bankový účet
rodičom/zákonným zástupcom deti a žiakov škol a školských zariadení za príslušný
školský rok najneskór do 31.07; s výnimkou dieťaťa 1 rok pred povinnou školskou
dochádzkou do 31.8.

Článok 8
Zrušovacie ustanovenia a účinnost'
1.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne závazné
nariadenia mesta Prešov Č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateřske] pčsobnostl mesta Prešov.

2. Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2021.

v
n 1 -04- 2021
v Presove dna
.
v

Ing. Andrea Turčanová
primá~orkamesta
v

