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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok
č. .../2019,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť
materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené
mestom Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, § 116 ods.6
a §140 ods.9 a ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení mesta Kežmarok (ďalej len „VZN“).
Čl. I.
VZN č.6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok sa mení a dopĺňa
takto:
1.

V Článku 3 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

3 ) Ak žiak nemôže byť uvedený v zbere údajov na účely rozdeľovania a poukazovania
výnosu dane z príjmov obciam v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z dôvodu,
že je prihlásený viac ako raz v individuálnej forme štúdia alebo v skupinovej forme štúdia, na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak
alebo zákonný zástupca mesačne
- v individuálnej forme štúdia
- v skupinovej forme štúdia
2.

25 eur
12 eur

Článok 6 vrátane nadpisu znie:
Čl. 6 Výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni a režijných nákladov

1 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR na internetovej stránke takto:
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a ) stravník v materskej škole od 2 – 6 rokov: 1,54 eur
z toho:
• desiata
0,38 eur
• obed
0,90 eur
• olovrant
0,26 eur
b ) stravník v základnej škole od 6 – 11 rokov: 1,21 eur
c ) stravník v základnej škole od 11 – 15 rokov: 1,30 eur
d ) stravník, stredná škola od 15 -19 rokov: 1,41 eur
e ) dospelý stravník: 1,41 eur
2 ) Príspevok na úhradu režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník
takto:
a ) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri materských školách paušálne čiastkou na jedného
stravníka mesačne 3,00 eur
b ) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri základných školách paušálne čiastkou na jedného
stravníka mesačne 3,00 eur
c ) v prípade zabezpečenia stravovania účastníkom jednorázových alebo príležitostných akcií,
ktoré organizuje škola, sa príspevok na úhradu režijných nákladov neuhrádza.
3 ) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy podľa zákona č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „osobitný právny predpis“) za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole
a odobralo stravu. Zákonný zástupca uhrádza finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi
výškou príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa Čl. 6 ods.1 písm. a)
tohto VZN a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za
splnenia podmienok na poskytnutie dotácie podľa osobitného právneho predpisu.
4 ) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu za každý deň, v ktorom sa zúčastnil
vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Zákonný zástupca uhrádza finančné
prostriedky vo výške rozdielu medzi výškou príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín podľa Čl. 6 ods.1 písm. b ) alebo c) tohto VZN a poskytnutou dotáciou na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za splnenia podmienok na poskytnutie
dotácie podľa osobitného právneho predpisu.
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5 ) Ak zdravotný stav dieťaťa/ žiaka vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského
stravovania nezabezpečí diétne jedlo podľa osobitného právneho predpisu , zákonný zástupca
si môže uplatniť nárok na finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa / žiaka za podmienky, že predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára, že
zdravotný stav dieťaťa/ žiaka vyžaduje osobitné stravovanie spolu s vyjadrením školy, že
nemôže zabezpečiť diétne jedlo podľa osobitného právneho predpisu. Po posúdení splnenia
zákonných podmienok stanovených podľa osobitného právneho predpisu Mesto Kežmarok
vyplatí príslušnú výšku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/ žiaka
zákonnému zástupcovi za dni, kedy sa dieťaťa/ žiak zúčastnil výchovno - vzdelávacieho
procesu v škole.
6 ) Dospelá osoba (stravník) uhrádza za jedno hlavné jedlo poplatok, ktorý sa skladá
z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín uvedeného v Čl. 6 ods.1 písm. e)
a režijných nákladov, ktoré určuje riaditeľ školy podľa skutočných výrobných nákladov.

Čl. II.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN
č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok bol vyvesený na
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 27.08.2019
a zvesený dňa .... 2019.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta
Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na
činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú
zriadené mestom Kežmarok dňa 12. 09. 2019 uznesením č..../2019.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 6/2017,
ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a
školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa ...... 2019.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. ..../2019, ktorým sa mení VZN č.
6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok nadobúda
účinnosť dňa ..... 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

