Dodatok č.4
k VZN Mesta Kežmarok č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009
a Dodatkov č. 1, 2 a 3
o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej
školy a školského zariadenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) 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 10 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu :
Všetky paragrafy (ďalej len §) v pôvodnom znení VZN sa stávajú článkami (ďalej len „čl.“)
Čl.1 Predmet úpravy bude znieť :
„Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného
príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole (ďalej len
„MŠ“),
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ďalej
len „ZUŠ“),
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len
„ŠKD“),
d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času (ďalej len
„CVČ“),
e) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).“
Čl.2 Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole bude znieť :
„(1) Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa :
a) vo veku do 3 rokov
50 eur
b) vo veku od 3 rokov - v celodennej výchovnej starostlivosti
13 eur
- v poldennej výchovnej starostlivosti
10 eur
(2) Príspevok podľa odseku 1, písm. a) uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca,
v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.
(3) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré

a) má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
(4) Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do
pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou.“
Čl.3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole bude znieť :
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva
žiak alebo zákonný zástupca mesačne
a) za žiaka vo veku od 3 do 25 rokov
- v prípravnej individuálnej forme štúdia
3,5 eur
- v individuálnej forme štúdia
6 eur
- v individuálnej forme štúdia – 2.nástroj (obligátny)
3 eur
- v prípravnej skupinovej forme štúdia
3,5 eur
- v skupinovej forme štúdia
4,5 eur
b) za žiaka vo veku nad 25 rokov
- v individuálnej forme štúdia
25 eur
- v individuálnej forme štúdia – 2.nástroj (obligátny)
12,5 eur
- v skupinovej forme štúdia
25 eur
(2) Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ vzdelávací poukaz, prispieva žiak alebo
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v danom odbore ZUŠ
zriadenej mestom mesačne za žiaka
- v prípravnej individuálnej forme štúdia
0,5 eur
- v individuálnej forme štúdia
3 eur
- v prípravnej skupinovej forme štúdia
0,5 eur
- v skupinovej forme štúdia
1,5 eur
(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zákonný zástupca
alebo žiak uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na
účet školy alebo poštovou poukážkou.“
Čl. 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost školského
klubu detí bude znieť :
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného mestom prispieva
zákonný zástupca mesačne
- za žiaka 1.-4. ročníka
10 eur
- za žiaka 5.-9. ročníka
13 eur

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD zákonný zástupca uhrádza
v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo
poštovou poukážkou.“
Zrušuje sa §5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského strediska záujmovej činnosti.
Čl.5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času bude znieť :
„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri základnej škole
zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca alebo žiak mesačne
- za žiaka materskej alebo základnej školy
1 eur
- za žiaka strednej školy
5 eur
- za zárobkovo činnú osobu
20 eur
- za osobu bez zdaniteľného príjmu
5 eur
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ zriadeného obcou prispieva
zákonný zástupca alebo žiak mesačne
- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom
na území mesta Kežmarok
2 eur
- za žiaka strednej školy
5 eur
- za zárobkovo činnú osobu
20 eur
- za osobu bez zdaniteľného príjmu
5 eur
(3) V prípade, ak žiak odovzdá CVČ vzdelávací poukaz, prispieva na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou CVČ zriadeného mestom zákonný zástupca alebo žiak
mesačne
- za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom
na území mesta Kežmarok
0 eur
- za žiaka strednej školy
2 eur
(4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca
za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 2 eur, ak
príslušná obec uzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v
CVČ. V prípade, ak tento žiak odovzdá CVČ vzdelávací poukaz, prispieva zákonný zástupca
mesačne 0 eur.
(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca
za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 8 eur, ak
príslušná obec neuzavrie s mestom Kežmarok dohodu
o zabezpečení záujmového
vzdelávania v CVČ. V prípade, ak tento žiak odovzdá CVČ vzdelávací poukaz, prispieva
zákonný zástupca mesačne 5 eur.
(6) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ zákonný zástupca alebo žiak
uhrádza v hotovosti priamo do pokladne CVČ alebo bezhotovostným prevodom na účet CVČ
alebo poštovou poukážkou.“

Čl.6 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni bude znieť :
„(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca 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 a prispieva na úhradu režijných
nákladov podľa rozhodnutia riaditeľa školy :
a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – najmenej 1,12 eur až najviac 1,34 eur
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov – najmenej 0,95 eur až najviac 1,16 eur
c) základná škola: stravníci od 11 - 15 rokov – najmenej 1,01 eur až najviac 1,22 eur
d) stredná škola: stravníci od 15 – 18/19 rokov – najmenej 1,12 eur až najviac 1,33 eur.
e) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri materských školách paušálne čiastkou na jedného
stravníka mesačne v rozpätí 0 eur až 2,00 eur
f) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri základných školách paušálne čiastkou na jedného
stravníka mesačne v rozpätí 0 eur až 2,00 eur.
(2) Dospelí stravníci uhrádzajú náklady na nákup potravín podľa odseku 1, písm.d.
(3) V prípade zabezpečenia stravovania účastníkom jednorázových alebo príležitostných
akcií, ktoré organizuje škola, sa príspevok podľa odseku 1, písm e) a f) neuhrádza.
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou
poukážkou.“
Čl. 7 Záverečné ustanovenia bude znieť:
„(1) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz jedno
euro = 30,126 Sk.
(2) VZN 2/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
09.10.2008 uznesením č. 174/2008 a nadobudlo účinnosť dňom 27.októbra 2008.
(3) VZN 6/2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
08.10.2009 uznesením č. 147/2009 a nadobudlo účinnosť dňom 27.októbra 2009.
(4) Dodatok č.1 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 22.09.2011 uznesením č.193/2011 a nadobudol
účinnosť dňom 1.novembra 2011.
(5) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.1.
(6) Dodatok č.2 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatku č.1 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 28.06.2012 uznesením č.106/2012
a nadobudol účinnosť dňom 1.septembra 2012.

(7) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009 a Dodatku č.1, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.2.
(8) Dodatok č.3 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1, 2 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 251/2012
a nadobudol účinnosť dňom 1.januára 2013.
(9) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009 a Dodatkov č.1, 2, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.3.
(10) Dodatok č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1,2,3 schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 21.03.2013 uznesením
č.28/2013.
(11) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.2/2008 v znení VZN
č.6/2009 a Dodatkov 1,2,3, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č.4.“
Čl. 8 Účinnosť bude znieť :
„Dodatok č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1,2,3 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
nadobúda účinnosť dňom 1.mája 2013 okrem čl.3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom
01.septembra 2013.“

Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok

Ing. Ladislav Faix
Prednosta MsÚ Kežmarok

Dodatok č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1,2 a 3 bol vyvesený na
úradnej tabuli dňa 22.03.2013.
Dodatok č.4 k VZN č.2/2008 v znení VZN č.6/2009 a Dodatkov č.1,2 a 3 bol zvesený
z úradnej tabule dňa ......................

