
Obec Štiavnické Bane v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov a podľa  zákona č.  245/2008 Z.  z.  o výchove a vzdelávaní  (  školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie). 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE

Č. 5/2012

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno- 
vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Štiavnické Bane. 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia 

1. Týmto VZN sa určuje výška finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka  
    alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených : 
    a) s pobytom detí v materskej škole
    b) s činnosťou v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 
    c) s nákupom potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni 

ČL.2
Materská škola

( v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. )
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej  
     škole sa určuje vo výške  8 €. 
2.  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 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 príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
3.  Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia  
     zriaďovateľa sa 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 v čase, keď  
         bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými  
         závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť   
         určeného príspevku

Čl. 3
Školský klub detí

(  v zmysle § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. ) 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu  
    detí pri Základnej škole M. Hella v Štiavnických Baniach sa určuje nasledovne : 



    a) Ranný klub                                                                 0,50 € 
    b) Poobedný klub                                                           3,50 € 

Čl. 4
Centrum voľného času

( v zmysle § 116 ods. 6 zákona č. 245 / 2008 Z. z. ) 

1.  Riaditeľ centra voľného času je oprávnený určiť cenník poplatkov za ostatné voľno časové  
    aktivity ( jarné a letné tábory, autobusové zájazdy, rôzne iné podujatia) zabezpečované  
    okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov. Cenník musí byť schválený starostom  
    obce a riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školského    
    zariadenia a na webovom sídle obce. 

Čl. 5
Školská jedáleň

( v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. )

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 
    prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov vo výške nákladov na nákup potravín  
    v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem . 
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
    kategórií stravníkov a sú stanovené MŠVVaŠ SR v piatich pásmach . 
3. Obec Štiavnické Bane určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1  
    ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa alebo žiaka  
    nasledovne : 
    Materská škola : 
   a)  stravníci od 2 – 6 rokov     
   desiata – 0,26 €        obed  -  0,64 €         Olovrant -  0,22 €              spolu  1,12 € 

   Deti v HN doplácajú na celodennú stravu                                                    0,12 €. 

   b) zamestnanci MŠ 
                                    obed -   2,12 €                                                     spolu 2,12 €
Základná škola 

a) stravníci od 6 do 11 rokov ( 1 – 4 ročník)
    obed                                         0,95 €
 Deti v HN doplácajú na obed          0 €. 

b) stravníci od 11 – do 15 rokov ( 5-9 ročník )
    obed                                          1,01 € 
Deti v HN doplácajú za obed       0,01 € 

c) stravníci od 15 rokov ( zamestnanci ZŠ)
    obed                                          2,12 €         
    
d) cudzí stravníci 
    obed                                          2,12 € 



4. Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v    
    sume určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  na úrovni 4. pásma. 
    V prípade, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schváli nové finančné pásma, 
    s účinnosťou stanovenou ministerstvom, sa zmení aj výška finančného príspevku na         
    stravovanie stanovená týmto VZN.  
5. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcich materskú školu,      
    zamestnancom materskej školy, žiakom základnej školy, zamestnancom tejto školy a jej 
    zariadení. Iným fyzickým osobám poskytuje stravovanie so súhlasom zriaďovateľa         
    a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  
  

Čl. 6
Platby príspevkov 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok : 
    a) Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ na základe vystaveného šeku školskej jedálne a to mesačne 
        vopred najneskôr do 25. Dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Termíny a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách,         
   v školských výchovno – vzdelávacích  zariadeniach stanovených týmto VZN určí riaditeľ  
   školy a školských zariadení vnútorným predpisom. Tento vnútorný predpis musí  byť riadne 
   zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy alebo  školského zariadenia. 

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2011, ktoré bolo schválené dňa   
   14.9.2011 uznesením č. 46/2011 a Sadzobník poplatkov, ktorý bol schválený dňa 14.9.2011  
   uznesením č. 54/2011.  

2. Na tomto VZN sa obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach uznieslo na svojom  
    zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č. 103 / 2012 . 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013 . 

                                                                                                Stanislav Neuschl 
                                                                                                  Starosta obce 


