MESTO MEDZILABORCE
Číslo materiálu: 4
Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 22. 8. 2019

Názov materiálu: Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce
Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schvaľuje VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Medzilaborce

Spracoval: Bc. Oľga Chamuľáková, PhDr. Vladimíra Begeniová
Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

Názov materiálu: Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce.

Dôvodová správa
S účinnosťou od 01. 01. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravovanie.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na
stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole
(s účinnosťou od 01. 01. 2019) a v základnej škole (s účinnosťou od 01. 09. 2019). Cieľom
poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím
návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§ 4 ods. 6) sa
poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét,
zriaďovateľ prostredníctvom školskej jedálne vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe,
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
S odvolaním sa na § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR možno dotáciu poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje:
a)
b)

c)

posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima,
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schvaľuje VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č.2/2019 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce.

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie mesta Medzilaborce toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Medzilaborce č. 2/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Medzilaborce

Návrh VZN č. 4/2019 vyvesený na úradnej tabuli
VZN č. 4/2019 schválený na MsZ v Medzilaborciach
VZN č. 4/2019 nadobúda účinnosť

19.06.2019
01.09.2019

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach sa na svojom zasadnutí uznieslo v súlade
s ustanovením § 6 ods. 1, 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Medzilaborce č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Medzilaborce (ďalej len „nariadenie“).
Článok 2
A) Doterajšie znenie čl. 6 nariadenia s názvom Výška príspevku v školskej jedálni sa
ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením čl. 6 s týmto znením:
„Článok 6
Výška príspevku v školskej jedálni
1) Mesto Medzilaborce určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni pri materskej škole a základnej škole, ktorej je zriaďovateľom, ktorý je povinný
uhrádzať zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2) Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ukazovateľ

Materská škola
(dieťa MŠ 2-6 rokov)
Materská škola
(dieťa MŠ, rok pred
plnením povinnej
školskej dochádzky)
Materská škola
(dieťa MŠ v hmotnej
núdzi a detí z rodín,
ktorých príjem je
najviac vo výške
životného minima)
Základná škola
(žiak I. stupňa ZŠ)
od 6 – do 11 rokov
Základná škola
(žiak II. stupňa ZŠ)
od 11 – do 15 rokov
Stredná škola
(žiak strednej školy)
od 15 – do 19 rokov
Dospelá osoba
Iný cudzí stravník

Finančný limit na nákup potravín
1.finančné pásmo
Desiata
Obed
Olovrant
(v €)
(v €)
(v €)

Spolu
náklady na
nákup
potravín
(v €)

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovací
m návykom

Platba zák.
zástupcu za
1.deň a doplatok
na nákup
potravín

0,34

0,80

0,23

1,37

0,00

1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

1,20

0,17

0,34

0,80

0,23

1,37

1,20

0,17

-

1,08

-

1,08

1,20

-

1,16

-

1,16

1,20

-

1,26

-

1,26

0,00

1,26

-

1,26
2,56

-

1,26
2,56

0,00
0,00

1,26
2,56

3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu,
z dôvodu, že mesto Medzilaborce ako zriaďovateľ nezabezpečilo 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 Medzilaborce vyplatí prostredníctvom zariadení
školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej
osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, podľa dochádzky dieťaťa
v danom kalendárnom mesiaci.
4) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka :
a) materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) za 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 hod.
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 jednotlivých Školských jedálni.
5) Mesto Medzilaborce určuje výšku prevádzkovej réžie (režijné náklady) na každého
stravníka vo výške 2,00 € mesačne. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba
má povinnosť uhradiť poplatok za režijné náklady pri akomkoľvek počte odberu
poskytnutej stravy.
6) Finančné prostriedky vyberané podľa ods. 5 toho článku sú príjmom rozpočtu a odvádzajú
sa na príjmový rozpočtový účet školy.
B) Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú nezmenené.
Článok 3
1) Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Medzilaborciach
konaného dňa ..................2019.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019.

Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

MESTO MEDZILABORCE
Číslo materiálu: 5
Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 22. 8. 2019
Názov materiálu: Návrh VZN č. 5/2019 o určení školských obvodov pre základné školy na
území mesta Medzilaborce.
Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- Návrh VZN č. 5/2019 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta
Medzilaborce.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schvaľuje VZN č. 5/2019 o určení školských
obvodov pre základné školy na území mesta Medzilaborce.

Spracoval: PhDr. Vladimíra Begeniová, Bc. Oľga Chamuľáková
Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

Názov materiálu: Návrh VZN č. 5/2019 o určení školských obvodov pre základné školy na
území mesta Medzilaborce.

Dôvodová správa
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o určení školských
obvodov pre základné školy na území mesta Medzilaborce.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schvaľuje VZN č. 5/2019 o určení školských
obvodov pre základné školy na území mesta Medzilaborce.

Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ustanovením § 8 ods. 1 a 2 zákona č.
596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v y d á v a pre územie mesta Medzilaborce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2019
o určení školských obvodov pre základné školy na území
Mesta Medzilaborce

Návrh VZN č. 5/2019 vyvesený na úradnej tabuli
VZN č. 5/2019 schválený na MsZ v Medzilaborciach
VZN č. 5/2019 nadobúda účinnosť

28.06.2019
01.09.2019

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie školských
obvodov pre základné školy na v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce :
1) Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce
2) Základná škola Duchnovičova 480/29, Medzilaborce

Článok 2
1) Mesto v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy vytvára podmienky na plnenie
povinnej školskej dochádzky na základných školách.
2) Žiak plní školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko. Školský obvod základnej školy určuje mesto všeobecne záväzným nariadením.
3) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
4) Ak sa do základnej školy na území mesta Medzilaborce prihlási žiak, ktorý má trvalé
bydlisko mimo územia obce, riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási s
prihliadnutím na kapacity školy a na prednostné uspokojenie záujmu zákonných zástupcov
žiakov s trvalým bydliskom na území obce môže vydať písomné rozhodnutie o prijatí žiaka
do základnej školy.
5) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Mesto, ktoré je zriaďovateľom školy,
oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom
školskom obvode.
Článok 3
Školské obvody základných škôl zriadených mestom Medzilaborce sa tvoria pre časť územia
mesta Medzilaborce v obvode ktorého sa nachádza škola a pre obce, ktoré základnú školu na
svojom území nezriadili a požiadali mesto Medzilaborce o zriadenie spoločného školského
obvodu a to najmä s prihliadnutím na:
a) kapacitu školských budov vo vlastníctve mesta alebo v jeho prenájme, v ktorých sa
uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve mesta alebo v jeho
prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia mesta a obcí, pre ktoré sa má určiť
školský obvod,
c) primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov,
d) záujem obyvateľov mesta s trvalým bydliskom v meste o vzdelávanie v štátnom jazyku a v
jazyku národnostných menšín na území mesta.

Článok 4
Určenie školských obvodov a spoločné školské obvody
Mesto Medzilaborce určuje nasledovné školské obvody a spoločné školské obvody pre
jednotlivé základné školy takto:

1.

Základná škola Komenského 135/6
Ševčenkova, Dobrianského, Čsl. Armády, Zámočnícka, Komenského, Gen. Svobodu,
Cintorínska, Májová, Poľná, Andyho Warhola, Laborecká, Švermova, Fučíkova,
Popradova, Kukorelliho

Spoločný školský odvod pre žiakov so susedných obcí:
Krásny Brod, Roškovce, Výrava, Čabiny, Rokytovce, Svetlice

2.

Základná škola Duchnovičova 480/29
Dukelských hrdinov, Mierová, Václavského, Duchnovičova, Pod Úbočou, Kpt. Nálepku,
SNP, m.č. Vydraň, m.č. Borov

Spoločný školský odvod pre žiakov so susedných obcí:
Čabalovce, Habura, Kalinov, Sukov, Ňagov, Volica, Čertižné, Palota

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení školských obvodov pre základné školy
na území mesta Medzilaborce ruší Dohody o zriadení spoločných školských obvodov
s jednotlivými obcami.
2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení školských obvodov pre základné školy
na území mesta Medzilaborce nadobúda účinnosť dňa 1.septembra 2019.

Medzilaborce dňa 28.06.2019
Ing. Vladislav Višňovský
primátor mesta

