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VZN číslo 60/2009

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 60/2009
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Mesto Rajecké Teplice v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v
zmysle § 6 ods. 24 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 20,28,114,116,140 zákona číslo 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
ako zriaďovateľ základnej školy a školských zariadení na území mesta Všeobecne záväzné nariadenie číslo 60 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.
Článok I

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku:

za pobyt dieťaťa v materskej škole,

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ,

centra voľného času,

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Článok II

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 EUR.

2. Riaditeľ materskej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, rozhodnutím o určení príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
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príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Príspevok v materskej škole sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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 zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

Článok III

Výška mesačného príspevku v školskom klube detí

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou 3,5EUR.

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný zástupca
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu.

3. Riaditeľ základnej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, rozhodnutím o určení príspevku zákonného
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení.

Článok IV

Výška mesačného príspevku v centre voľného času

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa krúžkov v členení:

Názov

Výška poplatku na
polrok/EUR

1.

Aerobik

5

2.

Angličtina 1. stupeň

15

3.

Angličtina 1. stupeň Kunerad

15
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4.

Angličtina 5.-9. roč.

20

5.

Angličtina 15+ mierne pokročilí

20

6.

Angličtina 15+ stredne pokročilí

20

7.

Angličtina MŠ

7,5

8.

Astronomický krúžok

5

9.

Basketbal

5

10.

Cyklistický krúžok

5

11.

Divadelný krúžok

5

12.

Flauta MŠ

2

13.

Flauta 1. stupeň

10

14.

Fotografický krúžok

15

15.

Francúzština 1. stupeň

15

16.

Francúzština 5.-9. roč.

15

17.

Francúzština 15+ začiatočnicí

15

18.

Futbal 1

5

19.

Futbal 2

5

20.

Futbal 3

5

21.

Futsal 1 5.-9. roč.

5

22.

Futsal 2 5.-9. roč.

5
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23.

Futsal 1 15+

5

24.

Futsal 2 15+

5

25.

Hudobno-pohybový krúžok MŠ

2

26.

Informatika 5.-9. roč.

10

27.

Informatika 15+

10

28.

Kynologický krúžok

15

29.

Lukostreľba 5.-9. roč.

20

30.

Lukostreľba 15+

20

31.

Novinársky krúžok

32.

Plávanie

20

33.

Programovanie 5.-9. Roč.

10

34.

Počítačový 15+

10

35.

Pohyb a rozprávka

5

36.

Revitalizačné cvičenie

5

37.

Rezbársky krúžok

15

38.

Ruština 15+ začiatočník

20

39.

Spoločenské tance Kunerad

20

40.

Stolný tenis 4.-9. roč.

5

41.

Šachový krúžok

5

1
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42.

Tanečný 1.-4. Roč. RT

5

43.

Tanečný 5.-9. Roč.

5

44.

Tanečný krúžok Konská

5

45.

Turistický krúžok

5

46.

Tvorivé dielne

47.

Tvorivé dielne MŠ

2

48.

Volejbal 5.-9.

5

49.

Volejbal 15+

5

10

Poplatok je splatný v dvoch splátkach v termínoch do 15.10., do 15.02. bežného kalendárneho roku.

ZĽAVY:

člen zapísaný v 3 a viac krúžkoch má na všetky krúžky 50% zľavu,

súrodenci zapísaní v 4 a viac krúžkoch majú na všetky krúžky 50% zľavu,

člen alebo zákonný zástupca člena, ktorý sa preukáže dokladom o poberaní dávok v hmotnej núdzi, je
oslobodený od poplatkov

2. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

3. Riaditeľ školského zariadenia vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, rozhodnutím o určení
príspevku zákonného zástupcu žiaka

Článok V

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v materskej škole a
základnej škole
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1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy (od 2 – 6 rokov) vo výške nákladov na
nákup potravín je 1,129 EUR v členení:

a) desiata 0,266EUR,

b) obed 0,631 EUR,

c) olovrant 0,232 EUR.

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy (od 6 – 11 rokov) vo výške nákladov na
nákup potravín je nasledovný:

a) obed 0,963 EUR.

4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy (od 11 – 15 rokov)vo výške nákladov na
nákup potravín je nasledovný

a) obed 1,029 EUR

5. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy (od 15 – 18/19 rokov)vo výške nákladov na
nákup potravín je nasledovný

a) obed 1,129 EUR

Dospelí cudzí stravníci uhrádzajú aj režijné náklady na prípravu jedla vo výške 0,69 EUR Cena jedného jedla je
1,819 EUR a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou kolektívnou zmluvou.

6. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odsekov 2 - 4, ak
dospelá osoba alebo zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

7. Článok V nadobúda účinnosť od 01.09.2011

Článok VI
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Plnenie povinnej školskej dochádzky

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky

v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná posledné tri pracovné dni predchádzajúce

desiatemu februáru bežného roka od 14,00 hod do 18,00 hod, ktorý predchádza začiatku

školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2. Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy

a v dostatočnom predstihu tieto údaje zverejni na vstupe do budovy základnej školy,

na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa.

Článok VII

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Príspevky podľa tohto nariadenia sa vyberajú prvý krát za mesiac január 2010.

2. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, alebo žiaka školy, alebo školského zariadenia a dospelá osoba
môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po dohode s riaditeľom školy alebo
školského zariadenia.

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach dňa
10.12.2009 Uznesením č.9/2009 a nadobúda účinnosť 01.01.2010.

4) VZN č. 60/2009 bolo zmenené zmenou č. 1, ktorá bola schválená Uznesením

č. 61/2011 zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 30.6.2011, zmenou č. 2, ktorá

bola schválená Uznesením č. 62/2011 zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa

30.6.2011 a zmenou č.3, ktorá bola schválená Uznesením č. 44/2015 zo IV. Zasadnutia

mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2015.
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5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.9.2015.

Mgr. Katarína Hollá

primátorka mesta

Vyvesené dňa: 26.6.2015

Zvesené dňa:

Dodatok č. 1

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 60/2009

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Článok IV

Výška polročného príspevku v centre voľného času

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času podľa krúžkov v členení:
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Výška poplatku na
polrok/EUR

6,50

1.

Aerobik

2.

Angličtina 1. stupeň

19,50

3.

Angličtina 1. stupeň Kunerad

19,50

4.

Angličtina 5.-9. roč.

26,00

5.

Angličtina 15+ mierne pokročilí

26,00

6.

Angličtina 15+ stredne pokročilí

26,00

7.

Angličtina MŠ

9,75

8.

Astronomický krúžok

6,50

9.

Basketbal

6,50

10.

Cyklistický krúžok

6,50

11.

Divadelný krúžok

6,50

12.

Flauta MŠ

2,60

13.

Flauta 1. stupeň

13,00

14.

Fotografický krúžok

19,50

15.

Francúzština 1. stupeň

19,50

16.

Francúzština 5.-9. roč.

19,50

17.

Francúzština 15+ začiatočnicí

19,50

18.

Futbal 1

6,50
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19.

Futbal 2

6,50

20.

Futbal 3

6,50

21.

Futsal 1 5.-9. roč.

6,50

22.

Futsal 2 5.-9. roč.

6,50

23.

Futsal 1 15+

6,50

24.

Futsal 2 15+

6,50

25.

Hudobno-pohybový krúžok MŠ

2,60

26.

Informatika 5.-9. roč.

13,00

27.

Informatika 15+

13,00

28.

Kynologický krúžok

19,50

29.

Lukostreľba 5.-9. roč.

26,00

30.

Lukostreľba 15+

26,00

31.

Novinársky krúžok

32.

Plávanie

26,00

33.

Programovanie 5.-9. Roč.

13,00

34.

Počítačový 15+

13,00

35.

Pohyb a rozprávka

6,50

36.

Revitalizačné cvičenie

6,50

37.

Rezbársky krúžok

1,30

19,50
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38.

Ruština 15+ začiatočník

26,00

39.

Spoločenské tance Kunerad

26,00

40.

Stolný tenis 4.-9. roč.

6,50

41.

Šachový krúžok

6,50

42.

Tanečný 1.-4. Roč. RT

6,50

43.

Tanečný 5.-9. Roč.

6,50

44.

Tanečný krúžok Konská

6,50

45.

Turistický krúžok

6,50

46.

Tvorivé dielne

47.

Tvorivé dielne MŠ

2,60

48.

Volejbal 5.-9.

6,50

49.

Volejbal 15+

6,50

13,00

Dodatok č. 1 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach dňa 14.2.2013 Uznesením
č. /2013.
Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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