VZN o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto Sečovce

Všeobecne záväzné
nariadenie
mesta Sečovce
číslo 2/2019

Zverejnené: 02.09.2019
Schválené: 19.09.2019
Vyhlásené: 20.09.2019
Účinnosť: 07.10.2019
Mesto Sečovce podľa § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 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
a podľa § 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 doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sečovce
(ďalej len „nariadenie“).

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Toto nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sečovce, denné poplatky
pre príležitostných účastníkov záujmového vzdelávania v Centre voľného času Sečovce
a podmienky prenájmu školských telovýchovných zariadení.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa § 28, ods. 4 zákona
245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon),
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
(§49, ods. 4 zákona),
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c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu (§ 114,
ods. 6 zákona),
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času (§116, ods. 6
zákona),
e) príspevok na čiastočnú úhradu v školských jedálňach ( § 140, ods. 9, 10 zákona ). príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov v školských výdajných jedálňach (§141, ods. 5, 6 zákona).

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
(1) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
s celodennou starostlivosťou pre jedno nezaopatrené dieťa je 10,00 € mesačne.
(2) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy s poldennou
starostlivosťou pre jedno nezaopatrené dieťa je 5,00 € mesačne.
(3) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(4) Za pobyt dieťaťa vo veku do troch rokov v materskej škole prispieva zákonný zástupca
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 €.
(5) Za pobyt dieťaťa vo veku do troch rokov v materskej škole s poldennou starostlivosťou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa
sumou 10,00 €.
§4
Príspevok v materskej škole 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,1
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2

VZN o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto Sečovce

Všeobecne záväzné
nariadenie
mesta Sečovce
číslo 2 /2019

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM
V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
§5
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka /dieťa pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiak základnej
a strednej školy a študent štúdia na vysokej škole, max. do 25 rokov, ktorý nemá vlastný
príjem na základe potvrdenia o štúdiu na vysokej škole a čestného vyhlásenia, že nie je
zárobkovo činná osoba/, mesačne sumou:
1. v individuálnej forme vyučovania – 5,00 €
2. v skupinovej forme vyučovania – 3,00 €
b) dospelá osoba do 25 rokov s vlastným príjmom mesačne sumou:
1. v individuálnej forme vyučovania – 8,00 €
2. v skupinovej forme vyučovania – 6,00 €
c) osoba nad 25 rokov veku mesačne sumou:
1. v individuálnej forme vyučovania – 50,00 €
2. v skupinovej forme vyučovania – 50,00 €
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§6
Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého
žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada
zriaďovateľa základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1
TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH
S ČINNOSŤOU ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
§7
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4,00 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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§8
Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka
o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1
ŠTVRTÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ CENTRA
VOĽNÉHO ČASU
§9
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispievajú
osoby s trvalým pobytom na území mesta Sečovce takto:
a) zákonný zástupca alebo žiak vo veku do 19 rokov sumou 1,00 €,
b) osoba od 19 rokov do dovŕšenia 25 rokov bez vlastného príjmu (na základe potvrdenia
o štúdiu na vysokej škole a čestného vyhlásenia, že nie je zárobkovo činná osoba) mesačne
sumou – 2,00 €,
c) osoba nad 25 rokov do 30 rokov veku mesačne sumou vo výške 1/12 dotácie mesta, ktorá je
určená vo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia na príslušný rok,
d) osoba od 19 rokov do dovŕšenia 25 rokov s vlastným príjmom mesačne sumou vo výške 1/12
dotácie mesta, ktorá je určená vo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na príslušný rok,
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centre voľného času prispieva
zákonný zástupca žiaka alebo žiak s trvalým pobytom v inej obci takto:
a) mesačne sumou podľa § 9 ods. 1 písm. a) až d), ak obec uzavrie s mestom zmluvu
o financovaní voľno časových aktivít detí a žiakov obce v súlade s VZN mesta o dotácii
na žiaka na príslušný kalendárny rok,
b) mesačne sumou podľa § 9 ods. 1 písm. a) až d) tohto s paragrafu, plus mesačne sumou
vo výške 1/12 dotácie mesta, ktorá je určená vo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na príslušný rok, ak obec neuzavrie
s mestom zmluvu o financovaní voľno časových aktivít detí a žiakov obce v súlade s VZN
o dotácii na žiaka na príslušný kalendárny rok.
(3) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(4) Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každý záujmový
útvar a každú ďalšiu činnosť samostatne.
(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času
neuvedenými v odseku 1 tohto ustanovenia prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba
sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.
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Podrobnosti o výške čiastočnej úhrady nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra
voľného času budú upravené internou smernicou, ktorú vydá riaditeľ centra voľného času.
(6) Príspevok podľa odseku 5 sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času
v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§ 10
Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa
a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1
PIATY DIEL
POPLATKY PRE ÚČASTNÍKOV ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA V CENTRE
VOĽNÉHO ČASU
§ 11
(1) Denný poplatok pre príležitostných účastníkov spontánneho záujmového vzdelávania:
a) hodinová tarifa pri vyžívaní služieb klubov – 0,50 €,
b) pre účastníkov prímestských táborov – 5,00 €,
c) posilňovňa – 1 cvičenie/1,5hod. – 1,00 €.
ŠIESTY DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§ 12
1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 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
a režijných nákladov.
2. Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) pre všetky školy
a školské zariadenia, všetky vekové kategórie stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sečovce určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni v 2. finančnom pásme. Finančné pásma určuje príslušné ministerstvo
podľa osobitného predpisu4.
3. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta v nadväznosti na plnenie
odporúčaných výživových dávok podľa osobitného predpisu2 na návrh vecne príslušnej komisie
mestského zastupiteľstva, zmeniť finančné pásmo a určiť výšku príspevku zákonného zástupcu
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na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni vo všetkých školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sečovce. O zmene finančného pásma primátor
mesta informuje mestské zastupiteľstvo.
4. Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,15 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije
na prevádzkové náklady zariadení školského stravovania, predovšetkým na obnovu materiálnotechnického vybavenia zariadení školského stravovania.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu 3. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že
mesto Sečovce ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu,
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, mesto
Sečovce vyplatí prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu.
6. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie) uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa budú určené v zápisnom lístku stravníka.
7. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu
stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.
8. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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TRETIA ČASŤ
PRENÁJOM ŠKOLSKÝCH TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
Výška nájomného za používanie školských zariadení mimo zariadení, uvedených v článku
21 VZN 5/2015 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Sečovce, pre podnikateľov, fyzické
osoby a mimo mestské organizácie, združenia, telovýchovné jednoty a kluby sa stanovuje
nasledovne:
a) spoločenská miestnosť v centre voľného času – 7,00 €/hodina,
b) tanečná a gymnastická miestnosť – organizované skupiny – 5,00 € /hodina,
c) tanečná a gymnastická miestnosť – individuálni záujemcovia – 1,00 € hodina.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
2. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa:
19. septembra 2019 uznesením číslo 67/ 2019 zo dňa: 19.09.2019.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je mesto Sečovce.
4. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa:20.09.2019, účinnosť nadobúda dňa
05.10.2019 ( t. j. 1. dňom nasledujúceho mesiaca po 15-dňovej lehote po vyhlásení).
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú aktuálne platné finančné pásma na nákup
potravín vydávané Ministerstvom školstva , vedy, výskumu a športu SR

...................................................
Sečovce dňa: 20,09.2019

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta Sečovce

-----------------------------------------------------------------------1
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2 § 26 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov
4. § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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