Mesto Prievidza v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých predpisov v znení neskorších prepisov a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tento Dodatok č. 10 k
Všeobecne záväznému nariadeniu 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,
na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi :

Dodatok č. 10
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 jedálňach
pri materských školách a pri základných školách.

(Návrh)
V oddieli I. sa nahrádza pôvodná II. časť novým znením :
1. V súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (školský zákon) vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú
úhradu.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
(ZUŠ) zriadenej mestom je mesačný príspevok za každý predmet určený :
2.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

A

B

1.predmet

2.predmet

prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní
6,00 €
prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní
8,00 €
prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní v priestoroch MŠ
1,00 €
základné štúdium (I. a II.stupeň) v individ.vyuč. hlav.predmetu
8,00 €
základné štúdium (I. a II.stupeň) v individ.vyuč. hlav.predmetu
pre vybrané orchestrálne nástroje
základné štúdium (I. a II.stupeň) v skupin.vyuč. hlav.predmetu
6,00 €
štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlast.príjmom – individuálne
16,00 €
- skupinové
16,00 €
štúdium pre dospelých do 25 rokov bez vlast.príjmu – individuálne
8,00 €
- skupinové
8,00 €
štúdium pre dospelých nad 25 rokov – individuálne
• pokračujúce štúdium
25,00 €
• nové štúdium (po IX/2013) 40,00 €
- skupinové
25,00 €
príspevok od žiakov, ktorí neodovzdali čestné prehlásenie
• individuálne vyučovanie 65,00 €
12,00 €
• skupinové vyučovanie
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10,00 €
7,00 €
8,00 €
20,00 €
20,00 €
65,00 €
24,00 €

2.2. 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 €

3. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet
ZUŠ.
V prípade dohody s riaditeľom je možné zrealizovať úhradu aj na štvrťročné, resp.
polročné obdobie.
4. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
5. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba , v súlade s § 7a ods. 5 zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov, v termíne do 15. septembra pri zbere údajov o počte
žiakov poskytne písomné čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na
započítanie dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov.
Čestné vyhlásenie slúži na zabezpečenie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si
môže uviesť dieťa/žiaka do zberu údajov.
Deti/žiaci/plnoletá osoba na účely zberu údajov sa do počtu detí/žiakov započítavajú
na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí na ďalší predmet podlieha zároveň posúdeniu
talentových predpokladov žiaka.

V oddieli I. sa bod a) v III. časti dopĺňa o novú vetu :
V prípade dohody s riaditeľom je možné zrealizovať úhradu aj na štvrťročné, resp. polročné
obdobie.

V oddieli I. sa pôvodná IV. časť nahrádza novým znením:
V súlade s ods. 6 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
vzdelávanie v školských kluboch detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
1.1
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ počas
školského roku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je mesačný príspevok jednotný vo
všetkých právnych subjektoch :
3,00 €
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho
subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený.
V prípade dohody s riaditeľom je možné zrealizovať úhradu aj na štvrťročné, resp. polročné
obdobie.
Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne
požiada riaditeľa právneho subjektu, pri ktorom je zriadený príslušný ŠKD a predloží doklad
2

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.
1.2
Na čiastočnú úhradu nákladov počas letných prázdnin spojených s činnosťou v školských
kluboch detí pri ZŠ Malonecpalská a ZŠ Dobšinského pre všetkých záujemcov o ŠKD
z mesta Prievidza je určený týždenný príspevok za každé dieťa:
5,00 €
Tento príspevok sa uhrádza najneskôr 5 dní vopred pred začatím mesiaca. Zákonný
zástupca sa v tomto termíne preukáže riaditeľovi ZŠ dokladom o zrealizovanej platbe.
V prípade nenastúpenia dieťaťa do prázdninového ŠKD tento príspevok sa zákonnému
zástupcovi nevracia. Poplatok je určený na prevádzku (voda energia, potreby pre výchovný
proces).
V prípade výletov do okolia (lesopark, ZOO, golfové ihrisko, a pod.) vstupné a cestovné si
hradí dieťa samo.
Prihlasovanie na stravu počas letných prázdnin spojených s činnosťou v školských
kluboch detí pri ZŠ je potrebné taktiež najneskôr 5 dní pred začatím mesiaca. Zákonný
zástupca za každý deň hradí za jedno dieťa za obed v zmysle stravného limitu a 0,50 € na
réžie. Zákonný zástupca sa v tomto termíne preukáže vedúcej ŠJ ZŠ dokladom
o zrealizovanej platbe.

V oddieli II. sa za bodom 7. dopĺňa bod 8. a 9, ktoré znejú :
8.
Na Dodatku č. 10 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 ....2014 a bol schválený uznesením č........
7.
Dodatok č. 10 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 15. dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta, v bode 2.1.j) od 1.9.2014.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
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Dôvodová správa
k návrhu Dodatku č. 10 k VZN č. 96/2008

Dôvodom úpravy sú zmeny vyplývajúce z aktuálnych potrieb a podnetov týkajúcich sa
príspevkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení s dôrazom na finančné dopady
pre samosprávu, ale aj zákonných zástupcov detí, dospelých.
V ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa znižuje poplatok z 3 € na 1 € pre
prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní v priestoroch MŠ z dôvodu priblíženia sa
k podmienkam ponúkajúcich súkromných zriaďovateľov deťom v MŠ.
Sprísňujú sa podmienky na odovzdanie čestného prehlásenia v ZUŠ, nakoľko od
započítania len takýchto záujemcov je priamo úmerný vzťah k prídelu z daní na konkrétny
kalendárny rok. Mesačné náklady sú vypočítané z priemeru do výšky skutočných nákladov,
v členení na individuálnu a skupinovú formu vyučovania.
Zavádza sa možnosť úhrady za dlhšie obdobie v ZUŠ, CVČ a ŠKD.V prípade dohody
s riaditeľom je možné zrealizovať úhradu aj na štvrťročné, resp. polročné obdobie.
Na základe požiadaviek rodičov detí je vytvorená možnosť na prázdninovú činnosť
v ŠKD. Určené sú dva právne subjekty: ZŠ Malonecpalská a ZŠ Dobšinského pre všetkých
záujemcov o ŠKD z mesta Prievidza, v objektoch ktorých je umiestnená aj materská škola
s prevádzkou ŠJ. Príspevok 5 € je určený týždenne, nakoľko sa nepredpokladá, že by dieťa
navštevovalo celý mesiac ŠKD.
Prihlasovanie na stravu počas prázdninovej činnosti v ŠKD je potrebné taktiež
najneskôr 5 dní pred začatím mesiaca, pričom rodič za každý deň hradí za jedno dieťa
v zmysle stravného limitu (1,09 € , resp. 1,16 €) na 1 obed a 0,50 €/1 deň na réžie.

V Prievidzi 4.2. 2014
Vyhotovila : Ing. Mária Halahyjová
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Mestská rada
I.

berie na vedomie
návrh Dodatku č. 10 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. 10 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. 10 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. 10 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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