Mesto Dunajská Streda
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR . 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR . 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona .245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR . 523/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR . 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
. 7/2008
ktorým sa ur uje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt die a a v materskej škole,
výška príspevku v základnej umeleckej škole na iasto nú úhradu nákladov spojených
so štúdiom, výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov na innos centra vo ného
asu, výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov spojených s innos ou školského
klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných
a materských školách v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.

§ 1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov za pobyt
die a a v materskej škole, školskom klube detí, základnej umeleckej škole, centre
vo ného asu a za poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských
školách, ktorých zria ovate om je Mesto Dunajská Streda.

§ 2
Rozpo tová organizácia je v zmysle zákona NR SR . 523/2004 Z. z. o rozpo tových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oprávnená prekro i
rozpo tový limit výdavkov o prostriedky získané
v súlade s § 23 ods. 1) písm. f) a j) zákona.
§ 3
Rodi alebo iná osoba, ktorá má vo i die a u vyživovaciu povinnos je povinný prispieva
a)

na iasto nú úhradu nákladov za pobyt die a a v materskej škole,

b)

na iasto nú úhradu nákladov na innos školského klubu detí,

c/

na iasto nú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,

d/

na iasto nú úhradu nákladov na innosti centra vo ného asu,

e)

na iasto nú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni .
§ 4
Príspevok na iasto nú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole

Za pobyt die a a v materskej škole zriadenej Mestom Dunajská Streda prispieva zákonný
zástupca na iasto nú úhradu výdavkov materskej školy na jedno die a sumou:
250,- Sk ( 8,29 € )/ mesiac.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. d a príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za die a,
a)

ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)

ak zákonný zástupca die a a predloží riadite ovi materskej školy doklad o tom, že je
poberate om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
(Zákon . 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),

c)

ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d)

ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsa po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázate ným spôsobom po individuálnom prerokovaní s riadite kou,

e)

ktoré nedochádzalo do materskej školy v ase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zaprí inená zria ovate om alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú as ur eného
príspevku.

§ 5
Príspevok na iasto nú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí
Zákonný zástupca die a a prispieva na iasto nú úhradu nákladov spojených s innos ou
školského klubu detí na žiaka mesa ne sumou 270,-Sk( 8,96 € )/ mesiac. V prípade, ke
z jednej rodiny navštevuje školský klub viac detí, táto suma sa znižuje na každé alšie die a
na 50.- Sk /1, 65 € / mesiac.
Príspevok sa uhrádza vopred do 10. d a príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
V osobitných prípadoch na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu neplnoletého
die a a po prerokovaní s riadite om školy znižuje sa príspevok na 50,-Sk / 1,65 €/ mesiac.
§6
Príspevok na iasto nú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole.
1. Zákonný zástupca die a a prispieva na iasto nú úhradu nákladov spojených so štúdiom
na základnej umeleckej škole na žiaka mesa ne pod a druhu výu by sumou:
A) Prípravné štúdium:
b/ kolektívne vyu ovanie

130,- Sk ( 4,31 €)/ mesiac

B) základné štúdium – kolektívne vyu ovanie:
a) výtvarný odbor

130,- Sk ( 4, 31 €)/ mesiac

b) tane ný odbor

130,- Sk ( 4,31 €)/ mesiac

c) literárno – dramatický odbor

130,- Sk ( 4, 31 €)/ mesiac

C) Základné štúdium – individuálne vyu ovanie:
a) hudobný odbor

230,- Sk ( 7,63 €)/ mesiac

Dospelá osoba - študujúca prispieva na iasto nú úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole mesa ne sumou: 230,- Sk ( 7,63 €)/ mesiac, dospelá osoba pracujúca mesa ne sumou 460,- Sk / 15,26 €/.
Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberate om dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi (zákon . 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) od platenia príspevku sa oslobodzuje.
Ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu 3 alebo viac detí na každé die a sa
znižuje príspevok na polovicu.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. d a príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
§7
Príspevok na iasto nú úhradu nákladov na innosti centra vo ného asu

Centrum vo ného asu zabezpe uje pod a výchovného programu školského zariadenia
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekrea nú innos detí, rodi ov a iných osôb do veku 30
rokov v ich vo nom ase.
Na iasto nú úhradu nákladov spojených s innos ou centra vo ného asu prispieva
a/ zákonný zástupca die a a mesa ne sumou 50.- Sk /1,65 €/ mesiac
b/ dospelá osoba mesa ne sumou 150.- Sk /4,97 €/ mesiac
Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. d a v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberate om dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi
pod a osobitného predpisu./ zákon . 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ od platenia príspevku sa
oslobodzuje.
§ 8
Príspevok na iasto nú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni
Školská jedále (§ 140 zákona . 245/ 2008 Z. z. ) poskytuje stravovanie de om, žiakom
a zamestnancom školy za iasto nú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín pod a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
výživové dávky pod a finan ných pásiem odporú aných Ministerstvom školstva SR.
Výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálni sa ur uje nasledovne:
Škola

Desiata

Obed

Olovrant

Sk

€

MŠ – celodenná strava

7

17

6

30

1

MŠ poldenná strava

7

18

-

25

0,83

ZŠ nultý ro ník

7

25

6

38

1,26

ZŠ I. stupe celodenná strava

7

27

6

40

1,33

ZŠ I. stupe

-

27

-

27

0,90

ZŠ II. stupe

-

29

-

29

0,96

ZŠ II. stupe celodenná strava

8

29

6

43

1,42

Dospelí stravníci

-

32

-

32

1,06

Príspevok v ŠJ pri ZŠ sa uhrádza vopred do 25. d a príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok v ŠJ pri MŠ sa
uhrádza do 10. d a príslušného kalendárneho mesiaca.
§9
Prostriedky
uvedené v § 23, ods. 1, písm. f/ a j / zákona NR SR , 523/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách verejnej správy môže rozpo tová organizácia použi len
prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpo tu.
Rozpo tová organizácia poukáže získané finan né prostriedky od zákonných zástupcov
a iných osôb na ú et Mesta Dunajská Streda, z ktorého sa bezodkladne prevedú na ú et
školy resp. školského zariadenia.
§ 10
Závere né ustanovenia
1. Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo d a 14.októbra 2008
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d om l. novembra 2008
V Dunajskej Strede, 14. októbra 2008

Ing. Pázmány Péter
primátor mesta

