MESTO SNINA
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2013
Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016
Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2018
Doplnok č. 3 nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2019
Doplnok č. 4 nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019

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 doplnkov č. 1, 2, 3, 4
(úplné znenie)

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 10. 07. 2013, zvesené dňa 25. 07. 2013
Doplnok č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 16. 12. 2015; zvesený dňa 31. 12. 2015
Doplnok č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2017; zvesený dňa 02. 01. 2018
Doplnok č. 3 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 01. 03. 2019; zvesený dňa 16. 03. 2019
Doplnok č. 3 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 28. 06. 2019; zvesený dňa 12. 07. 2019
Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 ods. 1, 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a pre
územie mesta Snina toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na štúdium v základnej
umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí, na činnosti centra voľného času a na náklady
v školskej jedálni.
§ 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina v sume 10,00 €.
§ 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 €
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 63,70 €
 skupinové vyučovanie vo výške 39,80 €.

§ 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí, ktorého je zriaďovateľom v sume 2,50 €.
§ 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času, ktorého je zriaďovateľom takto:
a) zákonný zástupca žiaka od päť rokov do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka s trvalým pobytom na území mesta Snina, ktorý
predložil riaditeľovi centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné
vyhlásenie pre určenie rozhodného počtu podľa § 2 písm. c) bod 7. Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina v znení doplnkov (ak sa to vyžaduje) prispieva mesačne sumou 1,- €,
b) zákonný zástupca žiaka do päť rokov a nad 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka s trvalým pobytom na území mesta Snina, ktorí
predložili riaditeľovi centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné
vyhlásenie pre určenie rozhodného počtu podľa § 2 písm. c) bod 7. Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina v znení doplnkov (ak sa to vyžaduje), prispievajú mesačne vo výške 2,- €,
c) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá osoba s trvalým pobytom na území mesta Snina, ktorí
nepredložili riaditeľovi centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina
čestné vyhlásenie pre určenie rozhodného počtu podľa § 2 písm. c) bod 7. Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina v znení doplnkov (ak sa to vyžaduje), prispievajú mesačne vo výške
15,50 €,
d) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá osoba s trvalým pobytom mimo územia mesta Snina
prispieva mesačne sumou 15,50 €, príp. rozdielom medzi uvedenou čiastkou a čiastkou,
ktorou prispeje do rozpočtu mesta Snina príslušná obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt.
„§ 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Mesto Snina určuje v tabuľke č. 1 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni pri materskej alebo základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktorý je
povinný uhrádzať zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník:
a) na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky,
b) na režijné náklady.“
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Tabuľka č. 1
Finančný limit na nákup
potravín - 2. finančné pásmo

Ukazovateľ

Výška
Výška
príspevku na
príspevku na
režijné
režijné
náklady,
Výška
náklady z
ktoré
príspevku
dotácie na
uhrádza
zamestnávat
podporu
zákonný
eľa 55 % pre
výchovy k
zástupca,
zamestnanca
stravovacím
zamestnanec
(v €)
návykom
alebo cudzí
dieťaťa
stravník
(v €)
(v €)
0,05
-

Desiata
(v €)

Obed
(v €)

Olovrant
(v €)

Materská škola denná - stravník - dieťa MŠ
Materská škola denná - stravník - dieťa MŠ,
na ktoré bola poskytnutá dotácia
Materská škola stravník - zamestnanec MŠ

0,36

0,85

0,24

0,36

0,85

0,24

-

0,05

-

1,33

-

-

Materská škola stravník - cudzí stravník MŠ
Základná škola stravník - žiak 1. stupňa ZŠ,
na ktoré bola poskytnutá dotácia
Základná škola stravník - žiak 2. stupňa ZŠ,
na ktoré bola poskytnutá dotácia
Základná škola stravník - zamestnanec ZŠ

-

1,33

-

-

-

1,15

-

-

1,23

-

Základná škola stravník - cudzí stravník ZŠ

-

Spolu
(v €)

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

1,50

-

-

1,50

1,20

0,04

1,67

3,04

-

1,71

-

3,04

-

0,05

-

-

1,20

1,20

-

-

0,05

-

1,28

1,20

1,33

-

-

0,04

1,67

3,04

-

1,33

-

-

1,71

-

3,04

-

2. Ak dieťa neodobralo stravu v školskej jedálni z dôvodu, že mesto Snina ako zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, mesto Snina poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € vyplatí rodičovi
dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, podľa
dochádzky dieťaťa v danom kalendárnom mesiaci.
3. Mesto Snina určuje podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto
Snina takto:
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zodpovedá za odhlásenie z obedov,
b) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za odobratú
stravu v danom stravovacom dni,
c) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za neodobratú
stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka do 14.00 hod.
predchádzajúceho pracovného dňa, výnimočne najneskôr do 7.00 hod. aktuálneho dňa
z poskytovania stravy.
4. Mesto Snina určuje podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto
Snina takto:
a) finančné prostriedky v súlade s týmto § (okrem dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa) sa vyberajú vopred na príslušný mesiac a školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina ich vedú na príjmovom účte školskej
jedálne,
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b) finančné prostriedky vyberané na režijné náklady v školskej jedálni (okrem režijných
nákladov z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) sú príjmom
rozpočtu a odvádzajú sa z príjmového účtu školskej jedálne na účet zriaďovateľa
a následne zriaďovateľ poukáže finančné prostriedky na výdavkový účet školy,
c) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je príjmom rozpočtu
zriaďovateľa a zriaďovateľ ju prepošle školskej jedálni na jej výdavkový účet.

§ 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina č. 119/2013 nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2013.
2. Po nadobudnutí účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina č. 119/2013 sa ruší VZN č. 90/2008 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, č. 2 a č. 3.
3. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na
štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti školského klubu detí, na činnosti centra
voľného času a na náklady v školskej jedálni nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016.
4. Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2018.
5. Ustanovenia uvedené v doplnku č. 3 sa v prípade dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa použijú aj na poskytnutú dotáciu na mesiace január a február 2019.
6. Doplnok č. 3 nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2019.
7. Doplnok č. 4 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 01. 09. 2019.

Ing. Daniela Galandová
primátorka
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