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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č 189 o určení príspevku od zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných
školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovatel'skej
pôsobnosti Mesta Michalovce.

Mesto Michalovce podľa § 28 ods. 5, § 49 ods.4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods. 9, 10, 12
a § 141 ods. 5,6,8 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 1
a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznieslo Mestské zastupitel'stvo v Michalovciach dňa 21.6.2016 číslo 189/2016.

Úvodne ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých
a to:
l. Článok Príspevky v materských školách ( ďalej len MŠ ) od zákonného zástupcu dieťaťa
II. Článok Príspevok v základnej umeleckej škole ( ďalej len ZUŠ) od zákonného zástupcu žiaka
III. Článok Príspevok v školských kluboch detí ( ďalej len ŠKD ) od zákonného zástupcu
žiaka
IV. Článok Príspevok v centrách vol'ného času pri základných školách ( ďalej len CVČ) od
zákonného zástupcu žiaka
V. Článok Príspevok v školských jedálňach ( ďalej len ŠJ ) od zákonného zástupcu dieťaťa/
žiaka a dospelých stravníkov
VI. Článok Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni na prípravu hlavného a doplnkového
jedla

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých.

l. Článok

Príspevky v materských školách ( ďalej len MŠ ) od zákonného zástupcu dieťaťa.

1.1. V súlade s ods. 3 § 28 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie
uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
1.2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca
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dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa
a. bežná trieda 10,00 €
b. špeciálna trieda 17,00 €
c. dieťa vo veku od 2 do 3 rokov 140,00 €

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
v nadväznosti na § 2 písm. c zákona Č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení. Výška
príspevku na dieťa vo veku od 2 do 3 rokov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky je lO,-€.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovatel'a, u
právneho subjektu na účet MŠ.

1.3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,

a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditel'ovi MŠ doklad o tom, že je poberatel'om
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d. ktoré má prerušen ú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázatel'ným
spôsobom.

II. Článok

Príspevok v základnej umeleckej škole ( ďalej len ZUŠ) od zákonného zástupcu žiaka.

2.1. V súlade s ods. 5 § 49 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v ZUŠ
uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

2.2. Výška príspevku spojeného so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej Mestom
Michalovce je určená v súlade s ods. 5 písmeno a, b § 49 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní. Mesačný príspevok je určený nasledovne:

a. v prípravnom štúdiu hudobného odboru 3,OO€

b. základné štúdium vo výtvarnom odbore 3,OO€

c. základné štúdium v tanečnom odbore 3,OO€

d. základné štúdium v literárno-dramatickom odbore 3,OO€

e. základné štúdium v individuálnom vyučovaní 5,OO€

f. štúdium pre dospelých 10,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZUŠ.,
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2.3. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o
tom, že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

III. Článok

Príspevok v školských kluboch detí ( ďalej len ŠKO) od zákonného zástupcu žiaka.

3.1. V súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie
v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

3.2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých
právnych subjektoch určený nasledovne:

10,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho
subjektu, pri ktorom je školský klub zriadený.

3.3. Príspevok v ŠKO sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o
tom, že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

IV. Článok

Príspevok v centrách vol'ného času pri základných školách ( ďalej len CVČ) od zákonného
zástupcu žiaka.

4.1. V súlade s ods. 6 § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa výchovná činnosť
v CVČ uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

4.2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ v zriaďovatel'skej
pôsobnosti Mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch
určený nasledovne:

1,00
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho
subjektu, pri ktorom je CVČ zriadené.

4.3. Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o
tom, že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4.4. Príspevok na činnosť CVČ vo výške 1/10 z ročnej dotácie na dieťa centra vol'ného času určenej
vo VZN mesta Michalovce o určení výšky dotácie určenej na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Michalovce uhrádza zákonný zástupca za dieťa od 6 do 15 rokov veku
s trvalým pobytom mimo územia mesta Michalovce v prípade, že obec neuhradí určenú dotáciu.
Ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt poskytne dotáciu v plnej výške v zmysle uvedeného VZN,
uhradí zákonný zástupca dieťaťa príspevok v zmysle bodu 4.2.
Ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt poskytne nižšiu dotáciu ako je schválená v uvedenom VZN,
rozdiel uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v stanovených mesačných splátkach a tiež príspevok
v zmysle bodu 4.2.
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V. Článok

Príspevok v školských jedálňach ( ďalej len ŠJ ) od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
a dospelých stravníkov

5.1. V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školských
jedálňach uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s odst.ll § 140 uvedeného zákona
MŠ SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné
jedlo podľa vekových kategórii.

5.2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa/žiaka alebo dospelý stravník
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je uvedený v prílohe č. 1
pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov. V prílohe č. 2 pre jednotlivé vekové skupiny stravníkov
pri diétnom stravovaní. V prílohe č.3 pre jednotlivé vekové kategórie pri stravovaní žiakov
v športových triedach.

5.3. Aktuálna výška poplatku podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla
s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s ods. 10 §
140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa určí rozhodnutím primátora.

Príspevky sa uhrádzajú do konca mesiaca, vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým
prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ a MŠ.

5.4. Príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne , ak zákonný zástupca
neplnoletého dieťaťa/žiaka je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a ÚPSVaR dieťa / žiaka zaradí
do zoznamu na poberanie dotácií v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych veci a rodiny č. 544 z 8.12.2010 § 4 ods. 11. Výška poplatku sa znižuje o
schválenú dotáciu.

VI. Článok

Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni na prípravu hlavného a doplnkového jedla.

6.1. V súlade s ods.lO § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na režijné náklady určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

6.2. Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej
jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny
a kultúry stolovania.

6.3. Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške:
0,05 € za doplnkové jedlá v MŠ
0,05 € za hlavné jedlo v MŠ
0,10 € za hlavné jedlo v ZŠ

Príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka do



konca mesiaca vopred za celý nasledujúci mesiac spolu s príspevkom na nákup potravín.

6.4. Mesto Michalovce ako zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. To neplatí ak ide o deti a žiakov, na
ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Prechodné a záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Michalovce nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve
v Michalovciach.

Účinnosť toto VZN nadobúda dňom 1.9.2016

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN Č. 177/2015.

V Michalovciach 21.06.2016
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Príloha č.l
Finančné pásma

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín

od 01. 09. 2011

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu
( stravníci od 2 c c € €
- 6 rokov)
1. pásmo 0,24 0,60 0,21 1,05
2. pásmo 0,26 0,64 0,22 1,12
3. pásmo 0,28 0,68 0,23 1,19
4. pásmo 0,30 0,72 0,25 1,27
5. pásmo 0,32 0,76 0,26 1,34

Základná škola Obed Spolu
(stravníci od 6 - 11 rokov) € €
1. pásmo 0,88 0,88
2. pásmo 0,95 0,95
3. pásmo 1,01 1,01
4. pásmo 1,09 1,09
5. pásmo 1,16 1,16

Základná škola Obed Spolu
(stravníci od 11 -15 rokov) € €
1. pásmo 0,95 0,95
2. pásmo 1,01 1,01
3. pásmo 1,09 1,09
4. pásmo 1,16 1,16
5. pásmo 1,22 1,22

Stredná škola Obed Spolu
(stravníci od 15 -18/19 € c
rokov)
1. pásmo 1,05 1,05
2. pásmo 1,12 1,12
3. pásmo 1,19 1,19
4. pásmo 1,26 1,26
5. pásmo 1,33 1,33



Príloha č.2
Finančné pásma

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podl'a vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín

od Ol. 09. 2011 pre diétne stravovanie

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu
( stravníci od 2 - 6 rokov) ( c ( (

1. pásmo 0,29 0,72 0,25 1,26
2. pásmo 0,31 0,77 0,26 1,34
3. pásmo 0,34 0,82 0,28 1,44
4. pásmo 0,36 0,86 0,30 1,52
5. pásmo 0,38 0,91 0,31 1,60

Základná škola Obed Spolu
(stravníci od 6 - 11 ( (

rokov)
1. pásmo 1,06 1,06
2. pásmo 1,14 1,14
3. pásmo 1,21 1,21
4. pásmo 1,31 1,31
5. pásmo 1,39 1,39

Základná škola Obed Spolu
(stravníci od 11 -15 ( c
rokov)
l. pásmo 1,14 1,14
2. pásmo 1,21 1,21
3. pásmo 1,31 1,31
4. pásmo 1,39 1,39
5. pásmo 1,46 1,46

Stredná škola Obed Spolu
(stravníci od 15 -18/19 c (

rokov)
1. pásmo 1,26 1,26
2. pásmo 1,34 1,34
3. pásmo 1,43 1,43
4. pásmo 1,51 1,51
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Príloha č.3

Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
od 01. 09. 2011 pre športové triedy

Základná škola Obed
(stravníci od 6 -11 rokov) €

1. pásmo 1,04
2. pásmo 1,13
3. pásmo 1,20
4. pásmo 1,29
5. pásmo 1,38

Základná škola Obed
(stravníci od 11 -15 rokov) €

1. pásmo 1,13
2. pásmo 1,20
3. pásmo 1,29
4. pásmo 1,38
5. pásmo 1,45

Stredná škola Obed
(stravníci od 15 -18/19 rokov) €

1. pásmo 1,25
2. pásmo 1,33
3. pásmo 1,41

4. pásmo 1,49
5. pásmo 1,58


