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Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto
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Hanušovce nad Topľou
č.: 5/2014
o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
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§1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Hanušovce nad Topľou je podľa zákona č. 416/2001 Z. z. zriaďovateľom týchto škôl
a školských zariadení:
a/ školy
- Základná škola Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341/5
- Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4
- Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 486/17
b/ školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
- Školský klub detí pri Základnej škola Hanušovce n. T., Štúrova 341/5
c/ školské účelové zariadenia
- zariadenia školského stravovania
- Školská jedáleň pri Materskej škole Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/5
- Školská jedáleň pri Základnej škole Hanušovce nad Topľou, ul. Štúrova 341/5
§2
Výška príspevkov v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 7,– € mesačne.
3 Príspevok sa uhrádza do 25. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 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,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným spôsobom,
4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa ktoré navštevuje materskú školu počas letných
školských prázdnin len v období prevádzky materskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka
prerušená.
§3
Výška príspevkov v základnej umeleckej škole
1. Za poskytnutie štúdia v ZUŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom za jedno dieťa mesačne sumou:
a/ prípravné štúdium 2,00,- €
b/ individuálne vyučovanie 5,00,- €
b/ skupinové vyučovanie 4,00,- €
2.
Dospelá osoba, ktorá sa zúčastňuje štúdia v ZUŠ prispieva na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom mesačne sumou:
a/ dospelá osoba - študent 10,00,- €
b/ iná dospelá osoba 20,00,- €
3) Príspevok sa uhrádza nasledovne:
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- prípravné štúdium – polročne - v dvoch splátkach - do 20. 9. a do 20.2.
- základné štúdium – 1. splátka - za september do 20. 9.,
2. splátka - za október, november, december – do 20. 10.,
3. splátka - za január, február, marec – do 20. 1.,
4. splátka - za apríl, máj, jún – do 20. 4. .
4) Príspevok sa uhrádza v hotovosti do pokladne ZUŠ, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne
na účet. Poštovú poukážku ako aj číslo účtu poskytne vedúci zamestnanec ZUŠ.
5) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ môže zriaďovateľ znížiť
alebo odpustiť a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka
(ďalej len povinná osoba) po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
6) Žiadosť podľa bodu 5 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi ZUŠ, ktorý predloží
žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia.
§4
Výška príspevkov v školskom klube detí
1.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je
5,- €/ mesiac.
2.
Príspevok sa uhrádza do 25. dňa v kalendárnom mesiaci.
3.
Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.
§5
Výška príspevkov v školskej jedálni
1.
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení
a so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby. V školských
jedálňach - a to:
Školská jedáleň pri MŠ v Hanušovciach nad Topľou,
Školská jedáleň pri ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, môžu byť stravníkmi tieto skupiny
občanov: - dôchodcovia - obyvatelia mesta Hanušovce n. T.,
- zamestnanci zdravotných a zdravotníckych zariadení v Hanušovciach n. T.,
- zamestnanci úradu zriaďovateľa – Mestského úradu v Hanušovciach n. T.
- deti a zamestnanci v rámci školského obvodu Základnej školy Hanušovce n. T.
2.
Stravovanie vyššie uvedených skupín občanov musí byť zapracované do Prevádzkového
poriadku školskej jedálne (s príslušnými odkazmi na rozhodnutie zriaďovateľa), ktorý musí byť
schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
3.
Poskytnutá strava bude odberateľmi hradená s plnou náhradou režijných nákladov školskej
jedálne na prípravu stravy, bez tvorby zisku, v súlade s právnymi predpismi SR a internými
pokynmi zriaďovateľa pre oblasť školského stravovania. Cenovú kalkuláciu za poskytnutú stravu
vypracováva a predkladá vedúca školskej jedálne.
4.
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
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podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
5.
Zriaďovateľ pri stanovení poplatkov prihliada na finančné pásma Ministerstva školstva
určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka („Finančné pásma nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011“).
6.
Príspevok na stravu sa uhrádza vopred do 25. dňa v mesiaci s tým, že príspevok za mesiac
september a október školského roka sa vyberá vopred v mesiaci september.
Školská jedáleň MŠ
Výška nákladov na nákup potravín
a) stravníci
– od 2 do 6 rokov - desiata
- obed
- olovrant
spolu úhrada

0,26 €
0,64 €
0,22 €
1,12 €

b) dospelí – zamestnanci MŠ

1,12 €

c) cudzí stravníci – obed - finančný limit na nákup potravín 1,12 €
- režijné náklady
1,12 €
spolu úhrada
2,24 €
Školská jedáleň ZŠ
Výška nákladov na nákup potravín
a) stravníci
- od 6 – 11 rokov
0,95 €
b) stravníci
- od 11 - 15 rokov
1,01 €
c) stravníci – od 15 – 19 rokov, dospelé osoby, zamestnanci, cudzí stravníci
- finančný limit na nákup potravín 1,12 €
- režijné náklady
1,12 €
spolu úhrada
2,24 €
§4
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta č. 29/2008 o určení výšky
príspevku v školách a školských zariadeniach v znení neskorších dodatkov.
2. Toto nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hanušovciach nad Topľou
dňa 25.8.2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Hanušovce nad Topľou.

Štefan Straka
primátor mesta

