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Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 12/2020
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia §
28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), berúc do úvahy ustanovenie § 4
zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky sa dňa 10.12.2020 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN")
§1
Úvodné ustanovenia
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, ako to predpokladá
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a
dodatkov.
§2
Materské školy
(1) Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov v materskej škole v zriad'ovateľskej
pôsobnosti Mesta Pezinok je vo výške 35% z aktuálnej sumy životného minima na
nezaopatrené diet'a mesačne, stanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima platná k prvému dňu (01.
septembru) daného školského roka, zaokrúhlená na celé číslo nahor. Výška príspevku
platí jednotne pre všetky deti navštevujúce materskú školu.1
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za diet'a:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad'ovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
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k 01.01.2021 výška mesačného príspevku na úhradu je 35eur
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§3
Základná umelecká škola
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:
a) na prípravné štúdium sumou vo výške 18,00 €; v prípade že dieťa a jeho zákonný
zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo výške 6,00 €, takže
výška príspevku je 12,00 €;
b) na základné štúdium — individuálne vyučovanie sumou vo výške 20,00 €; v prípade že
dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo
výške 5,00 €, takže výška príspevku je 15,00 €;
c) na základné štúdium — skupinové vyučovanie sumou vo výške 18,00 €; v prípade, že
diet'a a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo
výške 6,00 €, takže výška príspevku je 12,00 €.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva
a) dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo vysokej škole mesačne sumou
vo výške 30,00 €. V prípade, že dospelá osoba od 18 rokov študujúca na strednej alebo
vysokej škole má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 10,00 €, takže
výška jej príspevku je 20,00 €.
b) Ostatné dospelé osoby prispievajú mesačne sumou vo výške 45,00 €. V prípade, že
dospelá osoba má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 15,00 € a jej
výška príspevku je 30,00 € mesačne.
(3) Ak zákonný zástupca žiaka alebo pinoletý žiak predloží riaditeľovi doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa neuhrádza,
(4) Ak z jednej rodiny navštevuje základnú umeleckú školu tri a viac detí, riaditeľ školy
rozhodne o znížení výšky úhrady o 25 % sumy na každé dieťa v jednom odbore.
§4
Školský klub detí
(1) Po preukázaní spinenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v školskom
klube detí (d'alej len „ŠKD") nasledovná:
a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný
zástupca dieťaťa sumou 15,00 € mesačne.
b) V prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok
na zľavu vo výške 5,00 €; t. j. výška príspevku za diet'a v ŠKD je 10,00 € mesačne.
c) Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov neuhrádza.
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§5
Centrum vol'ného času
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa:
a) navštevujúce MŠ sumou do výšky 10,00 €; v prípade že dieťa a jeho zákonný zástupca
majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo výške 2,00 €, takže výška
príspevku je do sumy 8,00 €;
b) navštevujúce ZŠ alebo SŠ sumou do výšky sumy 11,00 €; v prípade že dieťa a jeho
zákonný zástupca majú trvalý pobyt v Pezinku, majú nárok na zľavu vo výške 2,00 €,
takže výšky príspevku je do sumy 9,00 €.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva
dospelá osoba mesačne minimálne sumou vo výške 19,00 € až do výšky sumy 26,00 €. V
prípade, že dospelá osoba má trvalý pobyt v Pezinku, má nárok na zľavu vo výške 1,00 €,
jeho príspevok bude 18,00 € až do výšky 25,00 €.
(3) Konkrétnu výšku príspevku určí vnútorným predpisom riaditeľ centra voľného času,
pričom zohľadní charakter záujmovej činnosti a materiálno-technickú náročnosť
záujmových útvarov.
(4) Ak zákonný zástupca žiaka alebo pinoletý žiak predloží riaditeľovi doldad o tom, že je
poberateFom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza.
(5) Výška príspevku na Letný tábor je vo výške 17,00 €/deň.
§6
Školská j edáleň
(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom
určeným Ministerstvom školstva SR.
(2) Stravníci okrem príspevku na nákup potravín na jedlo uhrádzajú aj režijné náklady
mesačne. Režijné náklady za dieťa/žiaka sú výške 7 € paušálne. Zákonný zástupca za
každé diet'a/žiaka, ktoré odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza
príspevok na režijné náklady. Príspevok na režijné náklady je nevratný. Príspevok na
režijné náklady uhrádza aj zákonný zástupca za dieťa/žiaka, ktorému bola umožnená
donáška hotového jedla do školskej jedálne a výdajne stravy. Výšku režijných nákladov
za stravníkov
(od 15 do 18 rokov) a dospelých stravníkov určí riaditeľka školy spolu s
vedúcou školskej jedálne vnútorným predpisom.
(3) Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovat' podmienky poskytovania
dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ust. § 140 ods. 5 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):
a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vypinenia a odovzdania „Prihlášky
na stravu v ŠJ", kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovenych
' pravidiel.
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b) V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených školou), v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný
uhradiť náklady na stravu v pinej výške určeného 2. finančného pásma vrátane celej
výšky dotácie a režijných nákladov.
c) Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriad'ovateľ školy, v prípade spinenia
podmienok (podľa potvrdenia odborného lekára u druhu požadovanej diéty) a ak nemá
vytvorené podmienky pre výrobu určených diét v zmysle ust. § 140 ods. 5 zákona č.
245/2008 Z.z., t.j.:
- Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)
- Bezgluténová diéta (porucha vstrebávania gluténu, celiakia)
- Bezlaktózová diéta (porucha vstrebávania mliečneho cukru),
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade s nariadením ust. §
4 zákona č. 544/2010 Z.z. na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka.
(4) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka:
Kategória
stravníkov/výška
príspevku na celodennú
stravu
MŠ ( od 2- 5 rokov)
MŠ (od 2- 5 rokov) ak sú
deti v hmotnej núclzi, alebo
ich rodičia majú
nízky príjem nedosahujúci
výšku životného minima
MŠ predškoláci - deti rok
pred pinením
povinnej
školskej dochádzky
ZŠ I .stupeň (od 6-11
rokov)
ZŠ I. stupeň ( od 6 — 11
rokov) ak sú deti v hmotnej
núdzi, alebo ich rodičia majú
nízky príjem nedosahujúci
výšku životného
minima
ZŠ II .stupeň (od 11 — 15
rokov)
ZŠ II. stupeň ( od 11 — 15
rokov) ak sú deti v hmotnej
núdzi, alebo ich rodičia majú
nízky príjem nedosahujúci
výšku životného
minima

Stravné
Výška dotácie Celková výška úhrady
2. finančné
na jedlo v€ za stravníka v€ bez réžie
pásmo MŠ SR
v€
1,45

bez dotácie

1,45*

1,45

1,20

0,25*

1,45

1,20

0,25*

1,15

1,20

0,00*

1,15

1,20

0,00*

1,23

1,20

0,03*

1,23

1,20

0,03*
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Stravníci

(od 15 do 18
rokov);
dospelí stravníci

1,33

bez dotácie

1,33 + režijné
náklady v pinej výške **

Pozn.:
* Výška režijných nákladov pre deti / žiakov je 7 e mesačne
**Výšku režijných nákladov určí riaditel'ka školy spolu s vedúcou školskej jedálne
vnútorným predpisom.
§7
Osobitné ustanovenia
(1) Od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po prerušení vyučovania v školách a školských
zariadeniach v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu zákonný zástupca nie je povinný platiť príspevok:
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
podľa § 3 tohto VZN,
b) na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD podľa § 4 tohto VZN,
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa § 5
tohto VZN,
d) na úhradu časti režijných nákladov školskej jedálni podľa § 6 tohto VZN,
a to po dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
(2) Ak počas prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku trvania
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu prebieha vzdelávanie v
základnej umeleckej škole alebo v centre voľného času náhradným spôsobom (napríklad
prostredníctvom aplikácií umožňujúcich on-line komunikáciu, mailovou komunikáciou a
podobne), príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole alebo v centre voľného času sa uhrádza v pinej výške aj počas prerušenia
vyučovania v školách a školských zariadeniach. O zabezpečení náhradného spôsobu
vzdelávania v jednotlivých odboroch v základnej umeleckej škole rozhodne riaditeľ
základnej umeleckej školy. O tomto rozhodnutí riaditeľ základnej umeleckej školy
bezodkladne informuje zákonných zástupcov žiakov základnej umeleckej školy. O
pokračovaní jednotlivých kurzov a krúžkov v centre voľného času rozhodne riaditer
centra voľného času. O tomto rozhodnutí riaditeľ centra voľného času bezodkladne
informuje klientov centra voľného času resp. ich zákonných zástupcov.
(3) V prípade, že príspevoldpríspevky už boli zákonnými zástupcami detí/žiakov uhradené,
budú na konci školského roka zúčtované tak, že zákonným zástupcom detí/žiakov budú
vrátené ako preplatky na ich účet.

§8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN Mesta Pezinok č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach.
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§9
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Pezinok
(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 a s uplatnením pripomienok podľa § 6
ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2021, nie však skôr ako pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom
úrade v Pezinku.

Ing. arch. Igor Hianik
primátor Mesta Pezinok
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