Mesto Medzilaborce
Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

Všeobecne záväzné nariadenie
číslo: 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie o výške
príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Medzilaborce

Vyvesené : 12. 10. 2011
Schválené : 11. 10. 2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods.3 písm. a), § 28
ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6 a § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní vydáva pre mesto Medzilaborce

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2011
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce dňa 11. 10. 2011 podľa § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( ďalej len „školský
zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z a v á d z a s účinnosťou od
1. septembra 2011 príspevky zákonných zástupcov za pobyt v školách, v školských
výchovno–vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
2) Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre tieto školy a školské zariadenia, ktorých
zriaďovateľom je mesto Medzilaborce:
A) Školy:
1. Materská škola ,ulica gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce
2. Materská škola , ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
3. Základná umelecká škola A. A. Ljubimova, Mierová 328/8, 068 01
068 01 Medzilaborce
4. Základná škola, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
5. Základná škola, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
B) Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia:
1. Školský klub detí / ŠKD / pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce
2. Školský klub detí / ŠKD / pri ZŠ Ul. Komenského 135/6, Medzilaborce
3. Centrum voľného času, Ul. gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce
C) Školské účelové zariadenia:
1. Školská jedáleň pri MŠ, Ul. gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce
2. Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce
3. Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Komenského 135/6, Medzilaborce

§2
MIESTO A ČAS ZÁPISU NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
1) V zmysle § 20 ods.3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
v čase od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, Duchnovičova
480/29, 068 01 Medzilaborce.
2) V zmysle § 20 ods.3 písm. a) školského zákona sa určuje miesto zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
v čase od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v budove Základnej školy, Komenského 135/6,
068 01 Medzilaborce.
§3
VÝŠKA PRÍSPEVKU V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
1) V zmysle § 28 ods.5 školského zákona sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej
škole, ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce a v Materskej škole, ul. gen. Svobodu 675/23,
Medzilaborce - školné vo výške 3,32 EUR mesačne na jedno dieťa
2) V zmysle §140 ods.9 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v Školskej jedálni pri MŠ ul. gen. Svobodu na
1dieťa takto :
- desiata
0,24 EUR
- obed
0,60 EUR
- olovrant
0,21 EUR
Spolu :
1,05 EUR/ 1 deň

§4
VÝŠKA PRÍSPEVKU V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
1) V zmysle § 49 ods.4 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole A. A. Ljubimova, Mierová
328/8, Medzilaborce na 1 žiaka mesačne takto :
1. Skupinové vyučovanie
a) Prípravné štúdium - hudobný odbor
b) Výtvarný odbor

3,20 EUR / mesiac
3,20 EUR / mesiac

2. Individuálne vyučovanie
a) Hudobný odbor

4,50 EUR/ mesiac

§5
VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
1) V zmysle §114 ods.6 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou ŠKD pri ZŠ Duchnovičova a ŠKD pri ZŠ
Komenského 2,00 EUR / mesiac na 1 žiaka.

§6
VÝŠKA PRÍSPEVKU V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
1) V zmysle § 116 ods.6 školského zákona určuje sa výška príspevku dospelej osoby na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času, ul. gen. Svobodu
675/23, Medzilaborce sumou 3,32 EUR/ mesiac.

§7
VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
1) V zmysle §140 ods.9 školského zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v Školskej jedálni pri MŠ ul. gen. Svobodu,
v Školskej jedálni pri ZŠ Komenského a v Školskej jedálni pri ZŠ Duchnovičova takto:
a) deti materskej školy
desiata
obed
olovrant
Spolu :

0,24 EUR
0,60 EUR
0,21 EUR
1,05 EUR/ deň

b) žiaci I. stupňa

0,88 EUR/ obed

c) žiaci II. stupňa

0,95 EUR/ obed

d) žiaci strednej školy

1,05 EUR/ obed

5) V zmysle §140 ods.9 sa určuje výška príspevku na úplnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín a réžie:
a) dospelá osoba
b) iný cudzí stravník

1,05 EUR/ obed
2,27 EUR / obed

§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 25.09.2011 a zvesený
dňa 11.10.2011.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce bolo schválené
uznesením č. 6 zo dňa 11.10.2011.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce bolo vyvesené na úradnej
tabuli mesta Medzilaborce dňa 12.10.2011 a zvesené dňa 26.10.2011.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce nadobúda účinnosť dňa
01.09.2011.
5. Účinnosťou všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008.

V Medzilaborciach, dňa 11.10.2011
Ing. Ivan Solej
primátor mesta

