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Mesto Prešov a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov Výtlačok: 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 28 ods. 6, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods. 7, § 140 
ods. 9, § 141 ods. 5 zákona č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 


Týmto všeobecne zavazným nariadením mesta Prešov sa urcuJe výška príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Prešov. 

Článok 2 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt diet'at'a v materskej škole 

1. 	 Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa mesačne 
sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa 
osobitného predpisu. I) 

2. 	 Pomernú časť príspevku vo výške 0,6 € na deň uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré 
dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 
Výška pomernej časti je určená na jeden deň pobytu dieťaťa v materskej škole. 

Článok 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 


škole 


l. 	 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
pnspleva: 

a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre 
jedno nezaopatrené diet'a podl'a osobitného predpisu,l) 

b) dospelá osoba 	mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu?) 

I) § 2 písm. c) zákona Č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 


2) § 2 písm. a) zákona Č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni 

neskorších predpisov. 


F -	 MsÚ/SP-O1112/1 



3/7 

Vydanie: l 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2011 Strana':;1 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

I Mesto Prešov a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov Výtlačok: 

Článok 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 


1. 	 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca mesačne najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa osobitného predpisu. l

) 

Článok 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej 


činnosti 


1. 	 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej 
činnosti prispieva zákonný zástupca mesačne najviac 15 % sumy životného minima pre 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. l) 

Článok 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra vol'ného času 


1. 	 Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra vol'ného času prispieva: 
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa podl'a osobitného predpisu, l) 
b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu podl'a osobitného predpisu?) 

Článok 7 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 


a výdajnej školskej jedálni 


1. 	 Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 
potravín podl'a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky: 

F 	 MsÚ/SP-Olll2/1 
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Mesto Prešov a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov Výtlačok: 

Finančné pásma 
nákladov na nákup potravin na jedno jedlo podl'a vekových kategórii stravníkov a prispevok zákonného 

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

MŠ denné Desiata 
(stravníci 2 ~ 6 rokov) € 

I 
! 

1. pásmo 
2. pásmo 
3. ~ásmo 
4. pásmo 
5. pásmo 

0,23 
0,27 
0,27 
0,30 
0,30 

I Základná škola 
(stravníci 6 - 11 rokov) 

1. pásmo 
2. pásmo 
3. pásmo 
4. pásmo 
5. pásmo 

Základná škola 

(stravníci 11 - 15 rokov) 


1.pásmo 

2. pásmo 

3. pásmo 

4. pásmo 

5. pásmo 


Stredná škola 

Jstravníci 15 - 18/19 rokov} 


1. pásmo 

2. ~ásmo 


3. pásmo 
4. pásmo 
5. pásmo 

Internátne školy 
a školské zariadenia Raňajky 

(stravníci 6 - 11 
rokov) € 

1. pásmo 0,27 
2. pásmo 0,27 
3. pásmo 0,27 
4. pásmo 0,27 

Obed 
€ 

0,57 

0,59 

0,63 

0,66 

0,70 


Obed 
€ 

0,83 

0,90 

0,96 

1,03 

1,10 


Obed! 
€ 

0,90 

0,96 

1,03 

1,10 

1,16 


Obed 
€ 

1,00 

1,06 

1,13 

1,19 

1,26 


Olovrant 
€ 

0,20 
0,20 
0,23 I 

0,23 
0,26 

Spolu! 
€ 

1,00 
1,06 
1,13 
1,19 
1,26 

Spolu 
€ 

0,83 
0,90 
0,96 

lJJlLJ 
~ 

I SP;IU I 

0,90 ' 
0,96 
1,03 
1,10 
1,16 

Spolu 
€ 

1,00 
1,06 
1,13 
1,19 
1,26 

Spolu 

€ 
0,27 
0,27 
0,27 
0,27 

5. pásmo 0,30 I 0,30 
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Internátne školy 
a školské zariadenia Raňajky Spolu 

(stravnici 11 -15I 
rokov) € € 

1. pásmo 0,33 I 0,33 
2._pásmo 0,33 I 0,33 
3.pásmo 0,33 I 0,33 
4. pásmo 0,33 0,33 
5. pásmo 0,33 0,33 

Diétne stravovanie: 


Finančné pásma 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podl'a vekových kategórii stravníkov a príspevok 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie 

MŠ denné Desiata Obed Olovrant SpOlu 
(stravníci 2 - 6 rokov) € € € I € 

I 1. pásmo J 0,28 0,68 0,24 1,20 
2. pásmo I 0,32 0,72 0,24 1,28 
3. pásmo I 0,32 0,76 0,28 1,36 
4._pásmo 0,36 0,80 0,28 1,44 
5. pásmo 0,36 0,84 0,32 1,52 

Základná škola Obed I Sj)olu 
(stravníci 6 - 11 rokov) € € 

1._pásmo 1,00 1,00 
2. pásmo 1,08 1,08 
3. pásmo 1,16 1,16 
4. pásmo 1,24 1,24 
5. pásmo 1,31 1,31 

Základná škola Obed SpoluI {stravníci 11 - 15 rokov) € € !I 
1._pásmo 1,08 1,08f-
2. pásmo 1,16 1,16 
3. pásmo 1,24 1,24 
4. eásmo 1,31 1,31 
5. eásmo 1,39 1,39 

Stredná škola i Obed Spolu 
(stravníci 15 - 18/19 rokov} I € €I 

1. pásmo 1,20 1,20l 
2. pásmo 1,28 1,28 
3. pásmo 

I 

1,35 1,35 
4. pásmo 1,43 1,43 
5. pásmo 1,51 1,51 
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Mesto Prešov I a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov Výtlačok: 

Športové triedy a športové školy: 
Finančné pásma 

nákladov na nákup potravin na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravnikov a prfspevok zákonného 
zástupcu diet'at'a a žiaka vo výške nákladov na nákup potravin pre športové triedy a športové školy 

I Základná škola Obed 
(stravníci od 6 -11 rOkov) € 

1. pásmo 	 1,04 
2. pásmo 	 1,13 
3. pásmo 	 1,20 
4. pásmo 	 1,29 
5. pásmo 1,38 

Základná škola Obed 
(stravníci od 11 -15 rokov) € 

1. pásmo 	 1,13 
2. pásmo 	 1,20 
3. pásmo 	 1,29 
4. pásmo 	 1,38 
5. pásmo 1,45 

Stredná škola Obed 
(stravníci od 15 -18/19 rokov) € i 

1. pásmo 	 1,25i 

. 2. pásmo 	 1,33 
3. pásmo 	 1,41 
4. pásmo 	 1,49 
5. pásmo 	 1,58 

2. 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove pre všetky školy a školské zariadenia, všetky vekové 
kategórie straníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov určuje výšky príspevku 
zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 2. 
finančnom pásme. 

3. 	 Mestské zastupiteľstvo v Prešove splnomocňuje primátora mesta pri zmenách cenových 
relácií v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 
stravovania pripravuje a ktoré zásadným spôsobom zmenia hodnotu stravy, na návrh 
komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry, zmeniť finančné 
pásmo a určiť výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a 
výdajnej školskej jedálni vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov. 

F -	 MsÚ/SP-Ol/12/1 
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Mesto Prešov a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov Výtlačok: 

Článok 8 

Spoločné ustanovenie 


o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 
poskytovanú dieťaťu a žiakovi v škole a v školskom zariadení upravených v článku 2 až v 
článku 7 tohto nariadenia rozhodne riaditel' školy alebo školského zariadenia. 3) 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 


1. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa 26.01.2011 a zvesený dňa 07.02.2011. 

2. 	 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Prešove dňa 27.04.2011 uznesením č. 44/2011.

3'1 loto t~eo~~e~t;~ záväzné ,na:ia~qj.f bolo v~e~:né na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
L ...O'o•....ZO.i.I a zve sene dňa .l.L.. 'OS:....ť4~l., . 2· fi or. ")n

b d' 	 ť dň . L... .I 114. 	 T V ecne zá'" . d b'da u u Innos 'č' a ................•....:J 1>-.:.'••• , •• 
oto vseo vazne narIa eme na o 
5. 	 Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov Č. 5/2009. 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

3) § 5 zákona Č. 596/2003 Z.z. o štätnej správe v školstve a školskej samospräve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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