
Mesto Michalovce
Mestský úrad

Všeobecne závázného nariadenia Mesta  Michalovce č. 227/2022 o určeni' príspevku od
zákonného zástupcu diet'at'a/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských
školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách vol'ného času pri
základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách

v zriaďovatel'skej pósobnosti Mesta Michalovce.

Mesto Michalovce v súlade s  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorši'ch

predpisov, podl'a  § 28 ods.  5,  § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §  116 ods. 6,   a §  140 ods. 9,10,12 a §  141
ods. 5,6,8  zákona NR SR č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých
zákonov vydáva toto  všeobecne závázné nariadenie, na ktorom sa podl'a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni' neskorši'ch  predpisov   uznieslo  Mestské zastupitel'stvo
v Michalovciach dňa  15.12.2022 číslo 7.

Úvodne ustanovenie

Toto  všeobecne  závázné  nariadenie  ustanovuje  podmienky,  na  základe  ktorých  sa  určuje  výška

príspevku    na    čiastočnú    úhradu   výdavkov   vjednotlivých    druhoch    škól    aškolských   zariadeni'
v zriad'ovatel'skej pósobnosti  mesta  Michalovce od zákonného zástupcu diet'at'a/žiaka a dospelých,
ato:
1. Článok  Pri'spevky v materských školách  (d'alej len MŠ) od zákonného zástupcu diet'at'a
2. Článok  Príspevok v základnej umeleckej škole (d'alej len ZUŠ) od zákonného zástupcu žiaka

3. Článok   Pri'spevok v školských  kluboch deti' (d'alej len ŠKD) od zákonného zástupcu žiaka
4. Článok  Pri'spevok v centrách vol'ného času pri základných školách (d'alej len CVČ)  od   zákonného
zástupcu žiaka
5.   Článok   Príspevok   vškolských   jedálňach    (d'alej    len   ŠJ)   od    zákonného   zástupcu    diet'at'a/
žiaka a dospelých stravníkov
6. Článok  Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni na prípravu hlavného a doplnkového jedla
7. Článok Účelom tohto všeobecne závázného nariadenia je určenie pri'spevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov  vjednotlivých   druhoch   škól  a školských   zariadení  v zriad'ovatel'skej   pósobnosti   mesta

Michalovce od zákonného zástupcu diet'at'a/žiaka a dospelých

1. Článok
Príspevky v materských školách (d'alej len MŠ) od zákonného zástupcu diet'at'a

1.1.   Vsúlade   sods.   3   §28   zákona   č.   245/2008   Z.   z.   ovýchove   avzdelávaní   sa   vzdelávanie
v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

1.2.  Za  pobyt diet'at'a  v materskej  škole zriadenej  mestom  Michalovce  prispieva  zákonný zástupca
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diet'at'a na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa.
a. bežná trieda                                                            40,00€   (mesačne)
b. špeciálna trieda                                                          34,00 €

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 §28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v nadváznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení.

Tento príspevok sa  uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom  mesiaci  na  účet zriaďovatel'a,  u

právneho subjektu na účet MŠ.

1.3.  Pri'spevok v MŠ sa neuhrádza za diet'a,

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

b.    ak zákonný zástupca  diet'at'a  predloží  riaditel'ovi   MŠ  doklad  o tom,  že je  poberatel'om
dávky v hmotnej núdzi a pri'spevkov k dávke v hmotnej núdzi

c.     ktoréje umiestnené vzariadenína základe rozhodnutia súdu,

d.    ktoré   má    prerušenú    dochádzku    do    MŠ   na   viac   ako   30   po   sebe   nasledujúcich
kalendárnych    dni'   z    dóvodu    choroby   alebo    rodinných    dóvodov   preukázatel'ným
spósobom.

1.4.  Pri'spevok  určený v bode  1.  2.  tohto  článku  sa  v zmysle  §  28  ods.  7  zákona  č.  245/2008  Z.  z.
o výchove  a vzdelávaní sa  zni'ži  o 50 % v pri'pade,  že zákonný zástupca  diet'at'a  má trvalý pobyt  na
územi' mesta Michalovce.

2. Článok
Príspevok v základnej umeleckej škole (d'alej len ZUŠ) od zákonného zástupcu žiaka

2.1.   Vsúlade   sods.   5   §49   zákona   č.   245/2008   Z.   z.   ovýchove   avzdelávaní   sa   vzdelávanie
v základných umeleckých školách  uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

2.2.   Výška   pri'spevku   spojeného   so   štúdiom   v   základnej   umeleckej   škole   zriadenej   mestom

Michalovce je  určená  v súlade  s ods.  5  písmeno  a)  a b)  §  49  zákona  č.  245/2008  Z.  z.  o výchove
a vzdelávani'.   Mesačný pri'spevok je určený nasledovne:

a.  v pri'pravnom štúdiu hudobného odboru                                          6,00€

b.  základné štúdium vo výtvarnom odbore                                          6,00 €

c.   základné štúdium vtanečnom odbore                                               6,00€

d. základné štúdium v literárno-dramatickom odbore                     6,00 €

e.   základné štúdium v individuálnom vyučovani'                                  10,00 €

f.   štúdium   pre dospelých                                                                                20,00€

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZUŠ.



2.3.  Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza , ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloži' doklad o tom,
že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a pri'spevkov k dávke v hmotnej núdzi.

3. Článok
Pri'spevok v školských kluboch deti' (d'alej len ŠKD) od zákonného zástupcu  žiaka

3.1.   Vsúlade   sods.   6   §114   zákona   č.   245/2008   Z.   z.   ovýchove   avzdelávani'  sa   vzdelávanie
v školských kluboch deti' uskutočňuje  za čiastočnú  úhradu.

3.2.   Na   čiastočnú   úhradu   nákladov   spojených   s   činnost'ou   v  školských   kluboch   deti'  pri   ZŠ  v
zriad'ovatel'skej pósobnosti mesta Michalovce  je mesačný pri'spevok jednotný vo všetkých právnych
subjektoch určený nasledovne:

20,00  €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho subjektu,
pri ktorom je školský klub zriadený.

3.3.  Pri'spevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom,
že je poberatel'om dávky v hmotnej. núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4. Článok
Príspevok v centrách vol'ného času pri základných školách (ďalej len CVČ)  od   zákonného

zástupcu žiaka

4.1.  V súlade  s ods.  6  §  116  zákona  č.  245/2008 Z.  z.  o výchove  a vzdelávaní sa  výchovná  činnost'
v CVČ uskutočňuje  za čiastočnú úhradu.

4.2.  Na  čiastočnú  úhradu  nákladov spojených  s činnosťou  CVČ pri  ZŠ v zriad'ovatel'skej  pósobnosti
mesta   Michalovce   je   mesačný   príspevok  jednotný   vo   všetkých   právnych   subjektoch   určený
nasledovne:

3,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho subjektu,

pri ktorom je CVČ zriadené.

4.3.  Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloži' doklad o tom,
že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a pri'spevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4.4.  Pri'spevok na činnost' CVČ vo výške  1/10 z ročnej dotácie na diet'a centra vol'ného času  určenej
vo  VZN  mesta  Michalovce,  o určení  výšky  dotácie  určenej  na  mzdy  a  prevádzku  škól  a školských

zariadení na  území  mesta  Michalovce  uhrádza  zákonný zástupca  za  diet'a  od  6  do  15  rokov veku
s trvalým pobytom mimo územia mesta Michalovce v prípade, že obec neuhradi' určenú dotáciu. Ak
obec, v ktorej má diet'a trvalý pobyt poskytne dotáciu v plnej výške v zmysle uvedeného VZN, uhradí
zákonný zástupca diet'at'a pri'spevok v zmysle bodu 4.2.



Ak obec, v ktorej má diet'a trvalý pobyt poskytne nižšiu dotáciu ako je schválená v uvedenom VZN,
rozdiel uhrádza zákonný zástupca diet'at'a v stanovených mesačných splátkach.

5. Článok
Pri'spevok v školských jedálňach (d'alej len ŠJ) od zákonného zástupcu diet'at'a/žiaka a dospelých

stravníkov

5.1.  V súlade s ods.  9  §  140 zákona  č.  245/2008 Z.  z.  o výchove a vzdelávaní sa  činnost' v školských

jedálňach  uskutočňuje  za  čiastočnú  úhradu  nákladov.  V súlade  s ods.  13  §140  uvedeného  zákona
MŠvvaš SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpátie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné

jedlo podl'a vekových  kategórii.

5.2.  Aktuálna  výška   poplatku   podl'a  skutočných   nákladov  na   pri'pravu  jedného   hlavného  jedla
s dodržani'm  odporúčaných  výživových  dávok pre jednotlivé vekové  kategórie v súlade s ods.  10 §
140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa urči' všeobecne závázným nariadením.

5.3.  Pri'spevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca  neplnoletého diet'at'a/žiaka  alebo dospelý stravni'k
vo výške nákladov na nákup potravi'n podl'a vekových  kategórii' stravníkov je uvedený v pri'lohe č.1
určuje finančné  pásmo  2  pre jednotlivé vekové  kategórie stravni'kov.  V prílohe č.  2  pre jednotlivé
vekové skupiny stravni'kov pri diétnom stravovani' a v športových triedach určuje finančné pásmo 2.

Príspevky sa uhrádzajú do konca mesiaca, vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ a MŠ.

5.4.   Pri'spevok   v   ŠJ   na   jedno   hlavné   jedlo   sa   uhrádza   len   čiastočne,   ak   zákonný   zástupca
neplnoletého diet'at'a/žiaka je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a ÚPsvaR diet'a / žiaka zaradi' do
zoznamu   na   poberanie  dotácii'  v  súlade  ods.10     §4  zákona   č.   544/  2010  Z.   z.     odotáciách
v pósobnosti  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí a rodiny.  Výška  poplatku  sa  znižuje  o  schválenú
dotáciu.

6. Článok
Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni na prípravu hlavného a doplnkového jedla

6.1. V súlade s ods.10 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní pri'spevok na čiastočnú
úhradu nákladov na režijné náklady určí zriad'ovatel'všeobecne závázným nariadením.

6.2.  Pri'spevok  na  režijné  náklady je  určený  na  nákup  materiálno-technického  vybavenia  školskej

jedálne  vrátane  opráv  a údržby  zariadenia,  tiež  na  výdavky  spojené  so  zabezpečeni'm   hygieny
a  kultúry stolovania.

6.3.  Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca diet'at'a alebo žiaka vo výške:
0,20 €  za jedlo v MŠ
0,20 €  za hlavné jedlo v ZŠ

Pri'spevok na režijné náklady vo výške 0,20 € uhrádza zákonný zástupca diet'at'a alebo žiaka do konca



mesiaca vopred za celý nasledujúci mesiac spolu s pri'spevkom na nákup potravi'n.

6.4.  Mesto Michalovce ako zriad'ovatel' školskej jedálne móže rozhodnúť o zni'ženi' alebo odpustení

pri'spevku, ak zákonný zástupca diet'at'a alebo žiaka predloži' doklad o tom, že je poberatel'om dávky
v hmotnej núdzi a pri'spevkov k dávke v hmotnej núdzi. To neplatí ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa

poskytuje dotácia  podl'a  § 4 zákona č. 544/2010 Z.  z. o dotáciách v pósobnosti  Ministerstva  práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

7. Článok
Prechodné a záverečné ustanovenia

7.1.    Na    ustanovenia   súvisiace       surčením    pri'spevku   od   zákonného   zástupcu   diet'at'a/žiaka
a dospelých   na  čiastočnú   úhradu  výdavkov  v materských   školách,  vzákladnej  umeleckej  škole,
v školských  kluboch  deti', v centrách vol'ného času  pri  základných  školách, v školských jedálňach  pri

materských   školách   a  pri   základných   školách   vzriad'ovatel'skej   pósobnosti   Mesta   Michalovce

neupravené týmto všeobecne závázným  nariadeni'm sa vzt'ahujú príslušné právne predpisy.

7.2. Všeobecne závázné nariadenie mesta Michalovce č. 227/2022 o určeni' pri'spevku od zákonného
zástupcu diet'at'a/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej   škole,   vškolských    kluboch   detí,   vcentrách   vol'ného   času   pri   základných   školách,

v školských jedálňach  pri materských školách a  pri základných školách v zriad'ovatel'skej pósobnosti

Mesta Michalovce nadobúda platnost' od 01.01.2023 .

7.3.   Nadobudnutím   účinnosti  tohto  VZN  stráca   platnost'  a účinnost'  VZN   č.   189/2016  o  určeni'

príspevku   od   zákonného   zástupcu   diet'at'a/žiaka   a   dospelých   na   čiastočnú   úhradu   výdavkov
v materských  školách,  v  základnej  umeleckej  škole,  v  školských  kluboch  deti',  v  centrách  vol'ného

času  pri základných školách, v školských jedálňach  pri  materských školách  a  pri základných školách

v zriad'ovatel'skej pósobnosti Mesta Michalovce a všeobecne závázné nariadenie Mesta Michalovce
č.    215/2021,    ktorým    sa    meni'   adopíňa   Všeobecne   závázné   nariadenie    Mesta    Michalovce
č.  189/2016  o  určeni'  pri'spevku  od  zákonného  zástupcu  diet'at'a/žiaka  a  dospelých  na  čiastočnú
úhradu  výdavkov  v materských  školách,  v  základnej  umeleckej  škole,  v  školských  kluboch  detí,  v

centrách  vol'ného  času  pri  základných  školách,  v školských  jedálňach  pri  materských  školách  a  pri

základných školách v zriad'ovatel'skej pósobnosti Mesta Michalovce.

Miroslav Dufinec

primátor mesta



Prl'loha č.1

Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podl'a vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného

zástupcu diet'at'a a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
od 01.01.2023

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu
od 2 - 6 rokov € € € €

1 . pásmo 0,40 1,00 0,30 1,70
2. pásmo 0,45 1'10 0,35 1'90
3. pásmo 0,50 1,20 0,40 2,10
4. pásmo 0,55 1,30 0,45 2,30
5. pásmo 0,60 1,40 0,50 2,50

Základná škola Obed Spolu
od 6 -11 rokov € €

1 . pasmo 1,30 1,30

2. pásmo 1,50 1,50
3. pásmo 1,70 1,70

4. pásmo 1,90 1,90
5. pasmo 2,10 2,10

Základná škola Obed Spolu
od 11 -15 rokov € €

1 . pásmo 1,50 1,50

2. pásmo 1'70 1,70
3. pásmo 1,90 1,90
4. pásmo 2,10 2,10

5. pásmo 2,30 2,30

Stredná škola Obed Spolu
od 15 -19 rokov € €

1 . pásmo 1,70 1,70

2. pásmo 1,90 1'90
3. pásmo 2,10 2,10
4. pásmo 2,30 2,30
5. pasmo 2,50 2,50



Prl'loha č.  2

Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podl'a vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie,
stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení

a iných fyzických osób od 01.01.2023

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu
od 2 - 6 rokov € € € €

1 . pásmo 0,50 1,20 0,40 2,10
2. pásmo 0,55 1,30 0,45 2'30
3. pásmo 0,60 1,40 0,50 2,50
4. pásmo 0,65 1,50 0,55 2,70
5. pásmo 0,70 1,60 0,60 2,90

Základná škola Obed Spolu
od 6 -11 rokov € €

1 . pásmo 1,60 1,60
2. pásmo 1,80 1,80
3. pásmo 2,00 2,00
4. pásmo 2,20 2,20
5. pásmo 2,40 2,40

Zák]adná ško]a Obed Spolu
od 11 -15 rokov € €

1 . pásmo 1,80 1,80
2. pásmo 2,00 2,00
3. pásmo 2,20 2,20
4. pásmo 2,40 2,40
5. pásmo 2,60 2,60

Stredná škola Obed Spolu
od 15 -19 rokov € €

1 . pásmo 2,00 2,00
2. pásmo 2,20 2,20
3. pásmo 2,40 2,40
4. pásmo 2,60 2,60
5. pásmo 2,80 2,80


