MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01
Prešov

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2021 o výške
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deň vyvesenia: 4.3.2021

Koniec lehoty, počas ktorej mozu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu
jitka.semivanova@presov.sk,
v kópii igor.hodzia@presov.sk alebo ústne do
zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia:
14.3.2021.

Predkladatel' návrhu nariadenia: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva,
kultúry a cestovného ruchu
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MESTO
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Dôvodová správa
Na základe § 1 písm. g), § 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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon), výšku čiastočnej
úhrady za pobyt dieťaťa v MŠ, čiastočnej úhrady za štúdium v ZUŠ, čiastočnej
úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí, mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra vol'ného času, na režijné náklady
v školskej jedálni, určí zriaďovatel' všeobecne záväzným nariadením.
V súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2019 o
výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov bolo prijaté Mestským zastupitel'stvom v
Prešove dňa 3. apríla 2019 uznesením číslo 64/2019 a nadobudlo účinnosť
01.07.2019.
Vzhl'adom na prijaté legislatívne zmeny, vzniknutú mimoriadnu situáciu,
núdzový stav alebo výnimočný stav, nový Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov č. . . ./2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta
Prešov hlavne rieši:
~ príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného
stavu v školách a školských
zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov,
~ zmeny legislatívy v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním
od 1.1.2021,
~ určenie termínu zúčtovania nevyčerpaných mesačných príspevkov od
rodičov/zákonných zástupcov v danom školskom roku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.
Článok 2 návrhu VZN - V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním
od 1.1.2021 (zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), nebude možné výšku príspevku na
výchovu a vzdelávanie v materskej škole diferencovať.

v

§ 28 ods. 5 sa uvádza, "výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenou obcou určí obec všeobecne
záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky
priiaté deti do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho
dňa v kalendárnom mesiaci"
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Horná hranica výšky príspevku za dieťa v MŠ zriadenej obcou bola zrušená
novelou školského zákona č. 390/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2012. Aktuálna
výška príspevku na dieťa do 3 rokov je 80,00 €, ak starostlivosť o dieťa poskytuje
materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
zriadená obcou.
V § 28 ods. 6 sa uvádza, "príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riadite/'ovi MŠ doklad o tom, že je
poberate/'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu".
Od roku 2008 zákonní zástupcovia detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky neplatia príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. Tento
príspevok neplatia ani zákonní zástupcovia detí, bez ohľadu na ich vek, ktoré sú
členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný
zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditel'ovi MŠ.
Porovnanie počtu detí a počtu predškolákov v šk. roku 2020/2021 a 2021/2022:

Počet detí v MŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Prešov
Školský rok 2019/2020

Školský rok 2020/2021

Prešov

mimo Prešov

Prešov

mimo Prešov

2130

409

2161

334

Počet predškolákov (S-ročné deti)
Školský rok 2019/2020

Školský rok 2020/2021

764

778

Šk. rok 2021/2022 - predškolácis trvalým pobytom v
meste Prešov: 611 (register obyvatel'ov)

Šk. rok 2021/2022 - predpokladanýpočet všetkých
predškolákov: cca 800

cZ'
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V roku 2019 materské školy s PS a materské školy bez PS na základe VZN č.
12/2013 a na základe VZN č.4/2019 bola skutočnosť zinkasovaných finančných
prostriedkov vo výške 552 555,13 €.
V roku 2020 príjem finančných prostriedkov v materských školách s PS a materských
školách bez PS na základe VZN č.4/2019 vo výške 492 183,48 €. Rok 2020 je
ovplyvnený pandemickou situáciou COVID-19.
V roku 2021 ak by návrh VZN č ... ./2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta
Prešov bol vo výške 25% z výšky životného minima, predpokladáme príjmy pri
100% dochádzke detí vo výške 598 800,- €.
Rozdiel medzi rokom 2020 a rokom 2021je nárast vo výške + 106616,52 €.
Všetky tieto príjmy z čiastočnej úhrady, ktoré vyberie MŠ od rodičov sú zasielané na
príjmový účet mesta Prešov. Následné sú z mestského účtu zasielané na výdavkový
účet materskej školy alebo školského zariadenia na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s výchovou a vzdelávaním v materských školách. Materské školy a školské
zariadenia sú financované z viacerých finančných zdrojov na základe § 2 bod 1 a),
1 b) a 1e) zákona č. 597/2003 Z. z o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení.
V rozpočte mesta Prešov tieto finančné prostriedky sú na príjmovej rozpočtovej
položke - Bežné príjmy škôl a školských zariadení. Vo výdavkovej časti rozpočtu
sú pod rozpočtovou položkou - Výdavky z vlastných príjmov.

,
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Prehl'ad príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ v jednotlivých mestách:
Výška príspevkov na dieťa v MŠ v €
35
30

25
20

15
10
5

o

--___j

Článok 3 návrhu VZN - Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených
so štúdiom v ZUŠ je doplnený o príspevok v ďalšom (druhom) predmete skupinovej
formy vzdelávania a o uhrádzanie príspevkov v čase mimoriadnej situácie
núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Článok 4 návrhu VZN - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
ŠKO bol doplnený o uhrádzanie príspevku zákonného zástupcu v čase letných
prázdnin a o uhrádzanie príspevkov v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu.
Článok 5 návrhu VZN - Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
CVČ je doplnený o uhrádzanie príspevku zákonného zástupcu neplnoletého žiaka
pri odovzdaní/neodovzdaní vzdelávacieho poukazu a o uhrádzanie príspevkov v
čase mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Okrem základných a umeleckých škôl môže byť prijímatel'om vzdelávacích
poukazov aj centrum vol'ného času. Ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací
poukaz centru vol'ného času, navrhovaná výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov je nižšia než v prípade, keď neodovzdá. Na vzdelávacie poukazy je
poskytovaný príspevok od štátu.
Vzhl'adom k tomu, že súčasné platné VZN nerieši príspevky na čiastočnú
úhradu nákladov v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
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stavu ako aj legislatívnu zmenu školského zákona o predprimárnom vzdelávaní, je
potrebné zohl'adniť a upraviť aj tento skutkový stav. Pri príprave Návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Prešov č. . . ./2020 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti
mesta Prešov boli s riaditel'mi škôl a školských zariadení prerokované a
zohl'adnené návrhy aj o výške príspevkov. Pracovné a operatívne porady, stretnutia,
mailova a telefonická komunikácia prebiehali od mája 2020 do októbra 2020.
Finančné prostriedky, ktoré mesto získa z príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov, sa použijú aj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
(modernizácia a digitalizácia učebných prostriedkov a pomôcok, didaktickej techniky,
kompenzačných pomôcok a pod.) v školách a školských zariadeniach v
zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov. Finančné prostriedky získané z úhrady
režijných nákladov v školskej jedálni budú využité predovšetkým na modernizáciu
zariadení školského stravovania, na narastajúce náklady na zabezpečenie
zvýšeného hygienického štandardu prevádzky ZŠS počas pandemickej situácie a na
náklady súvisiace s odberom balíčkovanej stravy pripravenej v ZŠS v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2020, ktorý mal
zrušiť Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej
pôsobnosti mesta Prešov bol prerokovaný v MsR, dňa 11.11.2020. MsR
odporúčala Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Prešov č. . . ./2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Prešov schváliť a však s navrhovanými úpravami členov MsR:
1. Doplniť v článku 6 bod 8, ktorý znie:
"Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez nároku na dotáciu pod/'a odseku 5)
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 a zákonný zástupca neodhlásil
dieťa najneskôr do 6,30 h 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 a zákonný zástupca neodhlásil
dieťa najneskôr do 6,30 h z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom
stravovacom dni.
c)
Ďalšie podmienky stravovania a priznania dotácie na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa sa určujú v zápisnom lístku stravníka."
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2. "Ponechať výšku poplatku za dieťa v materskej škole v pôvodných
výškach, tak ako máme teraz. u
S navrhovanými úpravami členov MsR sa nemožno stotožniť z týchto dôvodov:
Úprava (pripomienka) v bode 1:
V predchádzajúcom VZN bolo odsúhlasené a zároveň overené praxou
odhlasovanie zo stravovania v predchádzajúci deň do 14.00 h.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské
stravovanie, napríklad Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod., nie je
možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby dieťaťa je
možné neodhlásenú stravu odobrať, a to formou odnášky stravy v čase určenom
zariadením školského stravovania (ZŠS).
Zároveň poukazujeme na to, že školy v zmysle Vyhlášky č.330/2009 Z.z. o
zariadení školského stravovania majú spôsob odhlasovania ošetrený v
prevádzkovom poriadku ZŠS, a to vzhl'adom na možnosti denných dodávok
čerstvých potravín a organizácie prevádzky ZŠS.
V prípade, že bude súčasný stav riešený v prospech zmeny odhlasovania do
6,30 h v daný deň, je nutné zohl'adniť vo VZN percento nepredvídatel'ných strát.
Známe sú situácie z praxe keď sa stáva, že sa v daný deň odhlási aj 30-40-50
stravníkov pri vyššom počte detí a žiakov školy, pričom dôvody odhlášok sú rôzne.
Zamestnanec ZŠS v takomto prípade nie je kompetentný zisťovať, a ani nemá na to
časový priestor, či je odhláška z dôvodu choroby alebo iných dôvodov, pri ktorých
bolo možné odhlásiť stravu včas, minimálne deň vopred.
Opodstatnenosť daného ustanovenia sa potvrdzuje navyše v súčasnej
pandemickej situácii, kedy nepredvídatel'nosť počtu stravníkov na daný deň sa
pravidelne zvyšuje a komplikuje zabezpečovanie stravovania, navyše pri súčasne
náročnom zabezpečovaní zvýšených hygienických štandardov.
Úprava (Pripomienka) v bode 2:
Predložený návrh zodpovedá požiadavkám kladeným zákonom č. 209/2019 Z.
z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), ktorý ustanovuje v § 28 ods. 5: "tento príspevok sa určuje jednotnou sumou
pre všetky prijaté deti do materskej školy".
Dňa 02.03.2021 zasadala Komisia MsZ mesta Prešov školstva a telesnej
kultúry. Na svojom zasadnutí prerokovala predložený návrh a odporúča Mestskému
zastupitel'stvu mesta Prešov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
č... ./2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach schváliť.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňom 1.5.2021.
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Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisova 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 predpisova podl'a § 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 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov sa určuje výška príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatel'om
je mesto Prešov.

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič/zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 25% sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podl'a osobitného predpisu' (ďalej len
"príspevok"); príspevok sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

2.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin uhrádza rodič/zákonný
zástupca za jeden deň pobytu 10% z výšky príspevku určeného v odseku 1;
príspevok sa zaokrúhl'uje na celé desatinné číslo.

3.

Príspevok v materskej škole v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, rodič/zákonný zástupca:
a) pri vyhlásení v danom mesiaci uhrádza príspevok v plnej výške mesačného
príspevku podl'a odseku 1,
b) po obnovení prerušenej prevádzky uhrádza príspevok za jeden deň pobytu 5%
z výšky príspevku určeného v odseku 1, príspevok sa zaokrúhl'uje na celé
desatinné číslo.
c) neuhrádza, ak dieťa nenavštevuje materskú školu počas celého mesiaca.

I

§ 2 písm. c) zákona Č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých predpisov
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Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole
1.

Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva
v individuálnej a skupinovej forme vyučovania (ďalej len "príspevok na štúdium"):
a) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka v individuálnej forme vyučovania
mesačne sumou 10,00 eur,
b) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka v skupinovej forme vyučovania mesačne
sumou 10,00 eur,
c) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravnom štúdiu v skupinovej
a individuálnej forme mesačne sumou 8,00 eur,
d) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka vo vedľajšom nástroji mesačne sumou
8,00 eur,
e) plnoletý žiak - študent od 18 do 25 rokov mesačne sumou 10,00 eur,
f) plnoletý žiak od 18 do 25 rokov - nezamestnaný mesačne sumou 10,00 eur,
g) plnoletý žiak od 18 do 25 rokov - zamestnaný mesačne sumou 15,00 eur,
h) plnoletý žiak nad 25 rokov - individuálna forma vzdelávania mesačne sumou 50,00
eur,
i) plnoletý žiak nad 25 rokov - skupinová forma vzdelávania mesačne sumou 30,00
eur,
j) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak do 25 rokov v základnom
štúdiu, druhý hlavný nástroj v individuálnej forme vzdelávania - mesačne sumou
25,00 eur,
k) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak do 25 rokov v základnom
štúdiu v ďalšom (druhom) predmete skupinovej formy vzdelávania - mesačne sumou
15 eur.

2. V prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, príspevok na štúdium je vo výške 50 % z príspevku podl'a odseku
1 za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená.
3. Ak počas prerušenia vyučovania v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu prebieha štúdium preukázatel'ne dištančnou formou,
príspevok na štúdium je vo výške podľa odseku 1.

Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
1.

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí prispieva
rodič/zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 12,00 eur (ďalej len "príspevok na
činnosť školského klubu").
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2.

Počas dochádzky žiaka do školského klubu detí v čase letných prázdnin, rodič/zákonný
zástupca žiaka uhrádza príspevok na činnosť školského klubu v sume 5 eur/deň.

3.

O otvorení prevádzky školského klubu detí v čase letných prázdnin rozhodne riaditeľ
školy.

4.

Príspevok na činnosť školského klubu v prípade prerušenia prevádzky z dôvodu
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa uhrádza:
a) pri vyhlásení v danom mesiaci vo výške určenej v odseku 1,
b) po obnovení prerušenej prevádzky pomerná časť príspevku určeného v odseku 1.

5.

Ak počas prerušenia vyučovania v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu prebieha výchovno-vzdelávací proces preukázatel'ne
dištančnou formou, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu sa uhrádza vo výške určenej v odseku 1, prípadne vo výške určenej v odseku 2.

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra vol'ného času
1.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra vol'ného času s trvalým
pobytom v meste Prešov prispieva:
a) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz
centru voľného času mesačne sumou 5 eur,
b) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, ktorý neodovzdá vzdelávací poukaz
centru vol'ného času mesačne sumou 6 eur,
c) plnoletý žiak - študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 10,00 eur,
d) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - nezamestnaná mesačne sumou 10,00 eur,
e) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - zamestnaná mesačne sumou 20,00 eur.

2.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času s trvalým
pobytom mimo mesta Prešov prispieva:
a) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz
centru vol'ného času mesačne sumou 7,50 eur,
b) rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, ktorý neodovzdá vzdelávací poukaz
centru vol'ného času mesačne sumou 8,50 eur,
c) plnoletý žiak - študent od 18 do 30 rokov mesačne sumou 12,50 eur,
d) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - nezamestnaná mesačne sumou 12,50 eur,
e) plnoletá osoba od 18 do 30 rokov - zamestnaná mesačne sumou 30,00 eur.

3.

V prípade prerušenia prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, príspevok je vo výške 50% z príspevku podľa odseku 1 a odseku
2 za mesiac, v ktorom je prevádzka prerušená alebo obnovená.
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Článok 6
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni

1.

Príspevok rodiča/zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni je vo výške určenej pre 3. finančné pásmo nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo podl'a vekových kategórií (ďalej len "finančné pásmo"); finančné pásma
určuje príslušné ministerstvo podl'a osobitného predpisu".

2.

Primátor mesta na návrh vecne príslušnej komisie mestského zastupitel'stva je
splnomocnený zmeniť finančné pásmo a určiť výšku príspevku rodiča/zákonného
zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni vo všetkých
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov; o tejto
zmene informuje mestské zastupitel'stvo.

3.

Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni prispieva
rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,30 eur na jedno hlavné jedlo.

4.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je vo výške ustanovenej
osobitným predpisorna za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.

5.

Ak zriaďovatel' nezabezpečí stravovanie pre dieťa, ktorého zdravotný stav na základe
posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu) vyžaduje osobitné stravovanie, v tomto
prípade dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa
predchádzajúceho odseku zriaďovatel' vyplatí prostredníctvom zariadení školského
stravovania vo svojej zriaďovatel'skej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe,
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

6.

Príspevok podl'a odseku 1 a odseku 3 uhrádza rodič/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 rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h
predchádzajúceho
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 rodič/zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h

§ 140 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3 § 4 zákona Č. 544/20 lOZ. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
2
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predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom
stravovacom dni.
7.

Ďalšie podmienky stravovania a priznania dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa určuje zápisný lístok stravníka.
Článok 7
Spoločné ustanovenia

1.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach podl'a
tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.

2.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
podl'a tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uhrádzajú vopred najneskôr do 25.
dňa kalendárneho mesiaca.

3.

Škola a školské zariadenie zašle nevyčerpané mesačné príspevky na bankový účet
rodičom/zákonným zástupcom detí a žiakov škôl a školských zariadení za príslušný
školský rok najneskôr do 31.08.

4.

Zariadenie školského stravovania zašle preplatky za stravovanie na bankový účet
rodičom/zákonným zástupcom detí a žiakov škôl a školských zariadení za príslušný
školský rok najneskôr do 31.07; s výnimkou dieťaťa 1 rok pred povinným
predprimárnym vzdelávaním do 31.8.
Článok 8
Zrušovacie ustanovenia a účinnosť

1.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriad'ovatel'skejpôsobnosti mesta Prešov.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2021.

V Prešove dňa

.

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

