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Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.02.2019: odporúča MsZ
schváliť v predloženom znení, (počet hlasov za 5 zo 6; zdržal sa 1)
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.02.2019:odporúča MsZ schváliť v predloženom
znení (počet hlasov 10 z 10)
Uznesenie MsR č. 2-9/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál
v predloženom znení

UZNESENIE MsZ č. - 1/2019
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na
ustanovenia § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10
a ust. § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a berúc do úvahy ust. § 4 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

schváliť
VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach

(a)

bez pripomienok

(b)

s týmito pripomienkami

Dôvodová správa
I.
Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach
(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy (§
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto
prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).
Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom
najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová
lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam
sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie
pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN.

II.
Účelom predkladaného návrhu VZN je:
- Zosúladiť právny stav so skutkovým stavom v oblasti školského stravovania a zaviesť dotáciu
štátu na tzv. „obedy zdarma“.
- V súvislosti s očakávaným nárastom nákladov v zariadeniach školského stravovania po
zavedení tzv. „obedov zdarma“ (najmä kuchynský odpad), chce Mesto pristúpiť k zavedeniu
úhrady časti režijných nákladov zákonnými zástupcami detí.
- Zriaďovateľ škôl zvážil rast inflácie za posledných 8 rokov, zmeny vo výške príspevkov
realizované v ostatných rokoch, ako aj podnety riaditeľov škôl na úpravu výšky príspevkov
a navrhuje predložené zmeny vo výške príspevkov.
- Mesto chce podporiť občanov, ktorí majú trvalý v Pezinku (prispievajú tak k zvýšeniu
podielových daní a tak i k rozvoju mesta) tým, že poskytne ich deťom v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok istú zľavu a určí im nižšiu výšku
príspevkov za pobyt detí v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
MsZ v Pezinku VZN č. 10/2011 určilo výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach.
A/ Predmetné VZN už bolo novelizované VZN č. 8/2012, kde sa menila výška príspevku
v materských školách. Po niekoľkoročných skúsenostiach Mesto navrhuje odstrániť z VZN text:
„v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, je výška
príspevku za dieťa 75,00 € mesačne.“ Tu vznikal problém najmä v prípade rozvedených rodičov,
keď sa jeden z rodičov odsťahoval a získal iný trvalý pobyt, ale v zmysle zákona je naďalej zákonným
zástupcom dieťaťa.
Výšku a podmienky úhrad príspevku v materských školách navrhujeme:
- a) v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, je výška
príspevku za dieťa 25,00 € mesačne. Ostatné ustanovenie ostávajú rovnaké.
B/ Predmetné VZN bolo ďalej novelizované VZN č. 6/2018, kde bolo školským jedálňam v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok stanovené 5. finančné pásmo Ministerstva školstva SR
určené na nákup potravín. Toto navrhujeme ponechať bez zmien.

Od 01.01.2019 vstúpilo do platnosti ustanovenie § 142a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľ povinný znížiť úhradu
zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa
osobitného predpisu (§ 4 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).
Zriaďovateľ škôl teraz navrhuje využiť zákonom danú možnosť a požadovať od zákonných
zástupcov detí a žiakov čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,30 € za odobrané jedlo
(v ZŠ obed; v MŠ obed a ďalšie jedlo). Pozn.: Tento príspevok na úhradu časti režijných nákladov má
najmä motivovať rodičov, aby dôsledne nahlasovali a odhlasovali stravníkov a tiež slúžiť k úhrade
zvýšených režijných nákladov.
Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ust. § 4 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zavedenia úhrad časti
režijných nákladov sa zmení výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa nasledovne:
Výpočet výšky úhrady na stravníka (dieťa, žiak):
Celková výška úhrady za stravníka (za obdobie od 1.1.2019 do 31.08.2019 = stravné v 5.fin.pásme (v
príslušnej kategórii stravníka) – výška štátnej dotácie na jedlo
Celková výška úhrady za stravníka (za obdobie od 1.9.2019) = stravné v 5.fin.pásme (v príslušnej
kategórii stravníka) – výška štátnej dotácie na jedlo + výška určených režijných nákladov

Kategória stravníkov /výška
príspevku na celodennú stravu

MŠ (od 2 - 5 rokov)
MŠ (od 2 - 5 rokov) ak sú deti v
hmotnej núdzi, alebo ich rodičia
majú nízky príjem nedosahujúci
výšku životného minima
MŠ predškoláci - deti rok pred
plnením povinnej školskej
dochádzky
ZŠ I.stupeň (od 6 - 11 rokov)
ZŠ I.stupeň (od 6 - 11 rokov) ak sú
žiaci v hmotnej núdzi, alebo ich
rodičia majú nízky príjem
nedosahujúci výšku životného
minima
ZŠ II.stupeň (od 11 - 15 rokov)
ZŠ II.stupeň (od 11 - 15 rokov) ak
sú žiaci v hmotnej núdzi, alebo
ich rodičia majú nízky príjem
nedosahujúci výšku životného
minima
Stravníci (od 15-18 rokov);
dospelí stravníci

Úhrada časti
Stravné - Výška Výška úhrady
Celková výška
režijných
5.finančné dotácie za stravníka od
úhrady za
nákladov za
pásmo
na jedlo 1.01.2019 do
stravníka od
stravníka od
MŠ SR v €
v€
31.08.2019 v €
1.09.2019 v €
1.09.2019 v €
bez
1,34
1,34
0,30
1,64
dotácie
1,34

1,20

0,14

0,30

0,44

1,34

1,20

0,14

0,30

0,44

1,16

1,20

1,16

0,30

0,30

1,16

1,20

0,00

0,30

0,30

1,22

1,20

1,22

0,30

0,32

1,22

1,20

0,02

0,30

0,32

1,33

1,33 + režijné
bez
náklady v
dotácie
plnej výške*

režijné
1,33 + režijné
náklady v
náklady v plnej
plnej výške* výške*

Pozn. *Výšku režijných nákladov určí riaditeľka školy spolu s vedúcou SJ vnútorným predpisom na
základe skutočných nákladov
Ďalej na základe požiadaviek riaditeliek základných škôl a s ohľadom na skutočnosť, že výška
príspevku za pobyt žiaka v ŠKD sa neupravila od r. 2011, navrhujeme:
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v ŠKD prispievajú zákonní zástupcovia
detí sumou 15,00 € mesačne, (čo predstavuje zvýšenie o 6,30 €; doteraz bolo 8,70 €.)
2) V prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo
výške 5,00 €; t.j. výška príspevku za dieťa v ŠKD je 10,00 € mesačne, (to predstavuje zvýšenie
o 1,30 €/mesačne).
3) Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
neuhrádza.
1)

Na základe návrhu riaditeľky ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku a s ohľadom na skutočnosť, že výška
príspevku v ZUŠ sa neupravila od r. 2011, navrhujeme:
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
a) na prípravné štúdium sumou vo výške 13,00 €; v prípade že dieťa a jeho zákonný zástupca
majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo výške 3,00 €, takže výška príspevku je
10,00 €;
b) na základné štúdium – individuálne vyučovanie sumou vo výške 14,00 €; v prípade že dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku majú nárok na zľavu vo výške 2,00 €,
takže výška príspevku je 12,00 €;
c) na základné štúdium – skupinové vyučovanie sumou vo výške 12,00 €; v prípade že dieťa
a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo výške 2,00 €,
takže výška príspevku je 10,00 €;
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
a) dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo vysokej škole mesačne sumou vo
výške 18,00 €. V prípade, že dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo vysokej
škole má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 3,00 €, takže výška jej
príspevku je 15,00 €.
b) Ostatné dospelé osoby mesačne sumou vo výške 33,00 €. V prípade, že dospelá osoba má
trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 3,00 € a jej výška príspevku je 30,00 €
mesačne.
(3) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa neuhrádza.
(4) Ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu tri a viac detí, riaditeľ školy rozhodne
o znížení výšky úhrady na 50 % sumy na každé dieťa v príslušnom odbore.
Pozn.: v ZUŠ ide o navýšenie príspevkov o 1€ až 2€, najviac pri dospelých osobách o 3 €/mesačne.
V Centre voľného času nebola výška príspevkov upravená od r. 2011. Riaditeľka CVČ nepožiadala
o úpravu výšky príspevku.
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný
zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa:
a) navštevujúce MŠ minimálne sumou vo výške 4,00 € až do výšky sumy 7,00 €; ak má dieťa
a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 1,00 € a jeho
príspevok bude vo výške 3,00 € až 6,00 €. Zostáva bez zmeny
b) navštevujúce ZŠ alebo SŠ minimálne sumou vo výške 5,00 € až do výšky sumy 9,00 €;
ak má žiak a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo
výške 1,00 € a jeho príspevok bude vo výške 4,00 € až 8,00 €.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva dospelá osoba
mesačne minimálne sumou vo výške 19,00 € až do výšky sumy 26,00 €. V prípade, že má dospelá
osoba trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 1,00 € a jeho príspevok bude vo výške
18,00 € až 25,00 €.

(3) Konkrétnu výšku príspevku určí vnútorným predpisom riaditeľ centra voľného času, pričom
zohľadní charakter záujmovej činnosti a materiálno-technickú náročnosť záujmových útvarov.
(4) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza.
Pozn: Navrhnutými zmenami sa zvyšuje výška príspevkov o 1,00 €, o ktoré je zároveň frekventantom
s trvalým pobytom v Pezinku výška príspevku znížená, takže pre nich ostáva bez zmien.

III.
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. – „Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže
vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami,
ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy.“
Podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. – „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných
otázkach života obce, najmä je mu vyhradené uznášať sa na nariadeniach.“
Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. – „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ
všeobecne záväzným nariadením.“
Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. – „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym
krajom určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“
Podľa § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. – „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho
zriaďovateľom.“
Podľa § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. – „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením..“
Podľa § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. – „Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo
samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných
nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.“
Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. – „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 § 142a zákona č. 245/2008 Z. z - „Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu
dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu
(§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.)“
Spracoval dňa 06.02.2019
Mgr. Tomáš Kulla
Viera Tóthová

MESTO

PEZINOK

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia § 28 ods. 5,
§ 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), berúc do úvahy ust. § 4 zákona č.544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sa dňa 21.02.2019 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, ako to predpokladá
zákon č. 245/2008 Z,z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien
a dodatkov.
§1
Materské školy
(1) Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok nasledovná:
a) v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, je výška
príspevku za dieťa 25,00 € mesačne,
b) v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku a súčasne
uhrádzajú príspevok za viac detí v materskej škole, je výška príspevku za druhé
a ďalšie dieťa 12,50 € mesačne za dieťa,
c) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, je výška príspevku za dieťa 25,00 €
mesačne, ak sa nepostupuje podľa písm. b),
d) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 150,00 € mesačne.

e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa je výška príspevku na dieťa 25,00 € mesačne.
Kompetentným orgánom na prijatie rozhodnutia o prípade hodného osobitného zreteľa
je MsZ v Pezinku a to na základe návrhu a odporúčania Komisie školstva, mládeže
a vzdelávania.
(2) Splnenie podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky príspevku je povinný preukázať
zákonný zástupca dieťaťa pri podaní prihlášky do materskej školy a aktualizovať pri
nástupe do materskej školy.
(3) V prípade zmeny okolností, na základe ktorých bola určená výška príspevku, je zákonný
zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť riaditeľovi
materskej školy.
(4) Pre zmenu výšky príspevku je rozhodujúci dátum, kedy prišlo k zmene okolností
ovplyvňujúcich jej výšku. Výška príspevku sa zmení od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca po dni kedy zmena nastala. Zníženie výšky príspevku však nie je možné priznať
spätne.
(5) 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,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
§2
Základná umelecká škola
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
a) na prípravné štúdium sumou vo výške 13,00 €; v prípade že dieťa a jeho zákonný
zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo výške 3,00 €, takže
výška príspevku je 10,00 €;
b) na základné štúdium – individuálne vyučovanie sumou vo výške 14,00 €; v prípade že
dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo
výške 2,00 €, takže výška príspevku je 12,00 €;
c) na základné štúdium – skupinové vyučovanie sumou vo výške 12,00 €; v prípade že
dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo
výške 2,00 €, takže výška príspevku je 10,00 €;
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva:

a) dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo vysokej škole mesačne sumou
vo výške 18,00 €. V prípade, že dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo
vysokej škole má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 3,00 €, takže
výška jej príspevku je 15,00 €.
b) Ostatné dospelé osoby prispievajú mesačne sumou vo výške 33,00 €. V prípade, že
dospelá osoba má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 3,00 € a jej
výška príspevku je 30,00 € mesačne.
(3) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa neuhrádza.
(4) Ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu tri a viac detí, riaditeľ školy
rozhodne o znížení výšky úhrady na 50 % sumy na každé dieťa v príslušnom odbore.
§3
Školský klub detí
Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v ŠKD
nasledovná:
a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca dieťaťa sumou 15,00 € mesačne.
b) V prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok
na zľavu vo výške 5,00 €; t.j. výška príspevku za dieťa v ŠKD je 10,00 € mesačne.
c) Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov neuhrádza.
§4
Centrum voľného času
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa:
a) navštevujúce MŠ minimálne sumou vo výške 4,00 € až do výšky sumy 7,00 €;
v prípade že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok
na zľavu vo výške 1,00 €, takže výška príspevku 3,00 € až do výšky sumy 6,00 €;
b) navštevujúce ZŠ alebo SŠ minimálne sumou vo výške 5,00 € až do výšky sumy 8,00
€; v prípade že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na
zľavu vo výške 1,00 €, takže výška príspevku je 4,00 € až do výšky sumy 7,00 €;

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
dospelá osoba mesačne minimálne sumou vo výške 19,00 € až do výšky sumy 26,00 €.
V prípade, že dospelá osoba má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške
1,00 €, jeho príspevok bude 18,00 až do výšky 25,00 €.
(3) Konkrétnu výšku príspevku určí vnútorným predpisom riaditeľ centra voľného času,
pričom zohľadní charakter záujmovej činnosti a materiálno-technickú náročnosť
záujmových útvarov.
(4) Ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza.
§5
Školská jedáleň
(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 5. finančným pásmom
určeným Ministerstvom školstva SR.
(2) Na úhradu časti režijných nákladov školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa,
žiaka sumou 0,30 € za jeden odstravovaný deň (v ZŠ - hlavné jedlo, v MŠ – hlavné
a doplnkové jedlo).
(3) Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania
dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ust. § 140 odst. 5 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):
a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na
stravu v ŠJ“, kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel.
b) V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených školou), v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný
uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 5. finančného pásma vrátane celej
výšky dotácie a určenej časti režijných nákladov za každý neohlásený deň.
c) Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia
podmienok (podľa potvrdenia odborného lekára u druhu požadovanej diéty) a ak
nemá vytvorené podmienky pre výrobu určených diét v zmysle ust. § 140 odst. 5
zákona č. 245/2008 Z.z., t.j.:
- Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
- Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)
- Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade s nariadením ust. §
4 zákona č. 544/2010 Z.z. na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka.

(4) Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ust. § 4 zákona č.544/2010 Z.z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zavedenia úhrad
časti režijných nákladov sa zmení výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a dospelého stravníka nasledovne:

Kategória stravníkov /výška
príspevku na celodennú stravu

MŠ (od 2 - 5 rokov)
MŠ (od 2 - 5 rokov) ak sú deti v
hmotnej núdzi, alebo ich rodičia
majú nízky príjem nedosahujúci
výšku životného minima
MŠ predškoláci - deti rok pred
plnením povinnej školskej
dochádzky
ZŠ I.stupeň (od 6 - 11 rokov)
ZŠ I.stupeň (od 6 - 11 rokov) ak sú
žiaci v hmotnej núdzi, alebo ich
rodičia majú nízky príjem
nedosahujúci výšku životného
minima
ZŠ II.stupeň (od 11 - 15 rokov)
ZŠ II.stupeň (od 11 - 15 rokov) ak
sú žiaci v hmotnej núdzi, alebo
ich rodičia majú nízky príjem
nedosahujúci výšku životného
minima
Stravníci (od 15-18 rokov);
dospelí stravníci

Úhrada časti
Stravné - Výška Výška úhrady
Celková výška
režijných
5.finančné dotácie za stravníka od
úhrady za
nákladov za
pásmo
na jedlo 1.01.2019 do
stravníka od
stravníka od
MŠ SR v €
v€
31.08.2019 v €
1.09.2019 v €
1.09.2019 v €
bez
1,34
1,34
0,30
1,64
dotácie
1,34

1,20

0,14

0,30

0,44

1,34

1,20

0,14

0,30

0,44

1,16

1,20

1,16

0,30

0,30

1,16

1,20

0,00

0,30

0,30

1,22

1,20

1,22

0,30

0,32

1,22

1,20

0,02

0,30

0,32

1,33

1,33 + režijné
bez
náklady v
dotácie
plnej výške*

režijné
1,33 + režijné
náklady v
náklady v plnej
plnej výške* výške*

Pozn.: *Výšku režijných nákladov určí riaditeľka školy spolu s vedúcou školskej jedálne
vnútorným predpisom.

Čl. II
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov.

(2)

Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom
úrade v Pezinku.

(3)

Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta
Pezinok, s tým, že ustanovenia § 1, § 2, § 3 a § 4 tohto VZN nadobúdajú účinnosť dňa
1.09.2019.

(4)

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, v znení VZN č.
8/2012 a v znení VZN č. 6/2018.

Ing. arch. Igor Hianik
primátor Mesta Pezinok

