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Mestské zastupiteľstvo v Snine sa uznieslo na tomto doplnku:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina v znení doplnku č. 1, 2, 3 a 4 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3, ktorý znie:
„§ 3
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole
Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v základnej umeleckej škole zriadenej Mestom Snina takto:
a) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá osoba do 25 rokov, ktorí predložili riaditeľovi
základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné vyhlásenie pre
zber údajov podľa § 7a ods. 5 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, prispievajú
mesačne sumou podľa druhu vyučovania a odboru takto:
 individuálne vyučovanie:
- hudobný odbor vo výške 4,- €
- prípravná hudobná výchova vo výške 3,- €
 skupinové vyučovanie:
- prípravná tanečná a výtvarná výchova vo výške 3,- €
- tanečný odbor vo výške 3,50 €
- výtvarný odbor vo výške 3,50 €
- literárno-dramatický odbor vo výške 3,50 €
- za každého žiaka, ktoré presahuje jednu skupinovú formu vzdelávania vo výške
10,- €
b) zákonný zástupca žiaka, ktorý nepredložil riaditeľovi základnej umeleckej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné vyhlásenie pre zber údajov podľa § 7a ods.
5 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov alebo plnoletá osoba nad 25 rokov,
prispievajú mesačnej sumou podľa druhu vyučovania takto:
 individuálne vyučovanie vo výške 65,- €
 skupinové vyučovanie vo výške 40,- €.“
2. V § 6 sa existujúce odstavce 2 až 4 prečíslujú na odstavce 3 až 5.
3. V § 6 sa dopĺňa odstavec č. 2, ktorý znie:
2. „Mesto Snina určuje v tabuľke č. 2 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni pri materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktorý je povinný uhrádzať
zákonný zástupca:
a) na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky pre diétne stravovanie,
b) na režijné náklady.“
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Tabuľka č. 2
Finančný limit na nákup
potravín - 2. finančné pásmo diétne stravovanie

Ukazovateľ

Materská škola denná - stravník - dieťa MŠ
– diétne stravovanie
Materská škola denná - stravník - dieťa MŠ
– diétne stravovanie, na ktoré bola
poskytnutá dotácia

Výška
Výška
príspevku na
príspevku na
režijné
režijné
náklady,
Výška
náklady z
ktoré
príspevku
dotácie na
uhrádza
zamestnáva
podporu
zákonný
teľa 55 % pre
výchovy k
zástupca,
zamestnanca
stravovacím
zamestnanec
(v €)
návykom
alebo cudzí
dieťaťa
stravník
(v €)
(v €)

Spolu
(v €)

Z toho
dotácia
na
podporu
výchovy
k
stravova
cím
návykom
dieťaťa
(v €)

Desiata
(v €)

Obed
(v €)

Olovrant
(v €)

0,44

1,02

0,29

-

0,05

-

1,80

-

0,44

1,02

0,29

-

0,05

-

1,80

1,20

Čl. II
Doplnok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina nadobúda účinnosť dňa 12. 10. 2019.

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

