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V Prievidzi dňa 20.11. 2012

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

Mesto Prievidza podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v y d á v a návrh dodatku č.7 k všeobecne záväznému nariadeniu, 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 zastupiteľstvo v Prievidzi :

Návrh dodatku č. 7
k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole,
v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.
Týmto dodatkom sa VZN mení a dopĺňa :
ODDIEL I.
Nakoľko sa vypúšťa celá pôvodná V.ČASŤ, doterajšie časti VI. až VIII. sa označujú ako časti V. až
VII.
I. ČASŤ
Vypúšťa sa celý nasledovný tretí odsek (pre MŠ):
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime,
v platnom znení.
II. ČASŤ
Pôvodný text (pre ZUŠ) v druhom odseku - časť mesačných príspevkov sa dopĺňa, preto sa
nahrádza novým, ktorý znie:
1.
a) prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní
6,00 €
8,00 €
b) prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní
c) prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní v priestoroch MŠ
3,00 €
d) základné štúdium (I.a II.stupeň) v individ.vyuč. hlav.predmetu
8,00 €
e) základné štúdium (I.a II.stupeň) v skupin.vyuč. hlav.predmetu
6,00 €
f) štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlast.príjmom – individuálne
16,00 €
- skupinové
16,00 €
g) štúdium pre dospelých do 25 rokov bez vlast.príjmu– individuálne8,00 €
- skupinové
8,00 €
h) štúdium pre dospelých nad 25 rokov– individuálne
20,00 €
- skupinové
20,00 €
2. Poplatky – jednorazové (za využitie priestorov)
Koncertná sála / 1 hod
Malá trieda / 1 hod
Veľká trieda / 1 hod
Tanečná sála / 1 hod

20,00 €
2,00 €
4,00 €
6,00 €
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Vypúšťa sa celý štvrtý odsek :
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime,
v platnom znení a § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
III. ČASŤ
Celý pôvodný text (pre CVČ) sa nahrádza novým znením:
V súlade s ods. 7 § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
vzdelávanie v centre voľného času sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
1.
Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času SPEKTRUM, ul. Novackého
č.14, Prievidza, zriadeného mestom, je mesačný príspevok podľa jednotlivých vekových kategórií
a trvalého bydliska určený nasledovne :
a)
Deti predškol.veku (od 5 do 6 rokov)
Klienti do 15 rokov
Klienti nad 15 do 30 rokov

Trvalé bydlisko Prievidza
1,90 €
2,00 €
7,00 €

Trvalé bydlisko mimo Prievidze
3,00 €
7,00 €
10,00 €

Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet CVČ.
Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to
písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
b)
Poplatky – jednorazové (za využitie priestorov)
Chodbové priestory CVČ na burzy / 1 hod
5,00 €
Veľká zasadačka / 1 hod.
12,00 €
Malá zasadačka / 1 hod.
5,00 €
Jedáleň / 1 hod.
10,00 €
8,50 €
Veľká telocvičňa / 1 hod.
Malá telocvičňa / 1 hod.
5,00 €
2.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centrách voľného času pri ZŠ (CVČ ZŠ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je mesačný príspevok jednotný u právnych subjektoch, pri
ktorých je CVČ zriadený :
Trvalé bydlisko Prievidza
2,00 €
CVČ , ZŠ, Mariánska ul.554/19
2,00 €
CVČ , ZŠ, Ul. energetikov

Trvalé bydlisko mimo Prievidze
7,00 €
7,00 €

242/3
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet príslušného
právneho subjektu, pri ktorom je CVČ zriadené.
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Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada
riaditeľa právneho subjektu, pri ktorom je zriadené príslušné CVČ a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
IV. ČASŤ
Vypúšťa sa celý tretí odsek (pre ŠKD):
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime,
v platnom znení.
Vypúšťa sa celá pôvodná V. ČASŤ, doterajšie časti VI. až VIII. sa označujú ako časti V. až VII.

ODDIEL II.
Pôvodný text sa označuje ako bod 1.
Za bod 1 sa dopĺňajú body 2 a 3 s týmto znením :
2.
Na Dodatku č. 7 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole,
v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 11.12. 2012 a bol schválený uznesením č....../12.
3.
Dodatok č. 7 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole,
v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách nadobúda účinnosť 1.1.2013.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta, v.r.
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Dôvodová správa
k návrhu dodatku č.7 k VZN č. 96/2008

Dôvodom úpravy je zmena legislatívy :
1. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
3. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
hlavne zákonom č.325/2012, ktorý mení a dopĺňa niektoré ustanovenia týchto zákonov od
1.1.2013.
Zmeny predstavujú nové zadefinovanie obsahu záujmového vzdelávania:
- ŠKD poskytuje pre deti predovšetkým priestor v príprave na vyučovanie,oddych a všeobecný
relax, záujmové vzdelávania musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku, platí od 1.1.2013
- ŠSZČ od 1.1.2013 sa mení na CVČ
- CVČ mení svoj obsah od zberu údajov 15.9.2013 pre rok 2014, nakoľko obec poskytuje
finančné prostriedky na záujmové vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce pre deti od
5 do 15 rokov veku.
Poplatky od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých v dodatku č.7 odrážajú predovšetkým
potrebu rozčleniť detí/žiakov, členov záujmového vzdelávania :
- podľa trvalého bydliska v Prievidzi a mimo Prievidze
- podľa veku do 15 rokov a nad 15 rokov (ZUŠ a CVČ)
nad 15 rokov do 25 rokov (ZUŠ)
nad 25/30 rokov (ZUŠ/CVČ)
Poplatky zvýhodňujú detí/žiakov s trvalým pobytom v meste Prievidza, hlavne vo veku do 15
rokov.
Pre mimoprievidzské detí/žiakov nad 15 rokov a dospelých aj napriek navrhovaným zvýšeným
mesačným poplatkom dospelých poplatok neodráža skutočné náklady CVČ.

V Prievidzi 16.11. 2012
Vyhotovila : Ing. Mária Halahyjová

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
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Mestská rada
I.

berie na vedomie
návrh dodatku č.7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách.

II.

odporúča – neodporúča MsZ
schváliť návrh dodatku č.7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských
školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,
v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách.

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
Návrh dodatku č.7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách.

II.

schvaľuje – neschvaľuje
Dodatok č. 7 k VZN mesta

Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách.
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