Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 2/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske
Mestské zastupiteľstvo mesta Partizánske na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods.
6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka, na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti centra voľného času a školského klubu detí.
2. Ďalej určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, pri stravovaní detí a žiakov
vo výške nákladov na nákup potravín na 1 jedlo a deň podľa vekových kategórií stravníkov.
Článok 2
Výška príspevku a podmienky úhrady
1.Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov.
Výška príspevku
v € za mesiac
1. Materská škola - za pobyt dieťaťa
2. Školský klub detí - na činnosť
3.

Centrum voľného času – a) na činnosť
b) na činnosť pre žiakov, ktorí prinesú vzdelávací poukaz

7
3,40
1,70
0,00

4. Základná umelecká škola - na štúdium
a) v individuálnom vyučovaní

4,40

b) v skupinovom vyučovaní
c) dospelý

3,70

ch

8,70

2.Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na režijné náklady.
1. Školská jedáleň – náklady na nákup potravín – 2. finančné pásmo určujúce rozpätie nákladov na Výška príspevku v €
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
za stravnú jednotku
a) MŠ stravníci od 2 - 6 rokov celodenná
v tom:

b) ZŠ stravníci (obed)

1,12

desiata

0,26

obed

0,64

olovrant

0,22

od 6 do 11 rokov

0,95

od 11 do 15 rokov

1,01

Zriaďovateľ neurčuje výšku príspevku zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov
2. Cena stravnej jednotky pre zamestnancov škôl, školských zariadení a iné fyzické osoby
( náklady na nákup potravín podľa 2. finančného pásma a režijné náklady)
MŠ stravníci 2-6 rokov – náklady na nákup potravín: desiata

0,26

obed

0,64

olovrant

0,22

- režijné náklady*

1,90

ZŠ stravníci 6-11 rokov – náklady na nákup potravín (obed)

0,95

- režijné náklady

1,50

ZŠ stravníci 11-15 rokov – náklady na nákup potravín (obed)

1,01

- režijné náklady

1,50

ZŠ ostatní - náklady na nákup potravín (obed)

1,12

- režijné náklady
MŠ ostatní - náklady na nákup potravín (obed)
- režijné náklady
* režijné náklady sú stanovené na 1 deň/osobu a sú rovnaké bez ohľadu na druh odobratých jedál za deň/osobu

1,50
1,12
1,90

3. Príspevok podľa bodu 2. sa uhrádza vopred do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok za mesiac
september sa uhrádza najneskôr do 7.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok
uhrádza.
Článok 3
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Partizánske č. 22/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v znení Dodatku č. 1 a Aktualizácií 1 až 4.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí MsZ
v Partizánskom dňa 27.6.2017 uznesením č. 488/VI/2017. Účinnosť nadobúda dňa 1.9.2017.
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