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Mestské zastupiteľstvo v Púchove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydáva doplnok č. 1 k všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Púchov, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
Článok 5. ods. 5. 3 sa nahrádza novým znením nasledovne
5. 3 V súlade s § 28 ods. 5 školského zákona určuje Mesto Púchov výšku uvedeného
príspevku v materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 15 €
mesačne.
Článok 8. sa vypúšťa v plnom znení
Článok 9. ods. 9. 1 sa nahrádza novým znením nasledovne
9. 1 Výška príspevku
V súlade s § 116 ods. 6 školského zákona určuje Mesto Púchov výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný
zástupca dieťaťa sumou mesačne vo výške 3 €,
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva dospelá
osoba sumou mesačne vo výške 3,50 €,
c) za člena záujmového útvaru, ktorý nemá trvalé bydlisko v meste Púchov a za
ktorého obec podľa miesta trvalého pobytu neuhradí dotáciu podľa
príslušného VZN Mesta Púchov, sa príspevok zvýši o neuhradenú dotáciu.
Článok 10. ods. 10. 1 sa nahrádza novým znením nasledovne
10. 1 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov uvedené v bodoch 5.3; 6. 1; 7.1.
a 9. 1 uhrádza zákonný zástupca alebo dospelá osoba vopred do 20. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu,
za ktorý sa príspevok uhrádza.
Článok 11. ods. 11. 1 – prvý odstavec sa nahrádza novým znením nasledovne
11. 1 Výška príspevku
Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca:
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vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
b) príspevkom na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 0,10 € na každý
deň, v ktorom stravník odobral aspoň jedno jedlo,
c) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na
nákup potravín a spolu s ním sa uhrádza.
a)

Článok 11 ods. 11. 6 sa nahrádza novým znením nasledovne
11. 6 Zníženie alebo odpustenie príspevku
Zriaďovateľ zariadenia školského stravovania:
a) zníži príspevok na nákup potravín o dotáciu podľa zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ak
zákonný zástupca
žiaka o to požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
v zmysle citovaného zákona,
b) odpustí príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za deti a žiakov
podľa ods. 11. 6 písm. a).
13. Záverečné ustanovenia
13. 1 Doplnok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 5/2012 bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Púchove dňa 20.6.2013 uznesením číslo
40/2013.
13. 2 Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť
1. septembra 2013.
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Dôvodová správa
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zmenil a doplnil aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uvedená zmena sa dotkla ustanovení školského zákona, ktoré určovali pre jednotlivé
školy a školské zariadenia v samosprávnej pôsobnosti mesta (materská škola,
základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času, školská jedáleň)
hornú hranicu na stanovenie výšky poplatku v uvedených zariadeniach (15 % sumy
životného minima na jedno nezaopatrené dieťa, resp. pre jednu plnoletú fyzickú
osobu). Tieto ustanovenia boli novelou zákona vypustené, čo znamená, že bolo pri
stanovovaní poplatkov u zriaďovateľov škôl a školských zariadení zrušené doterajšie
obmedzenie.
Výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach podľa príslušných ustanovení
školského zákona určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Uvedená
novela umožnila zriaďovateľom zariadení školského stravovania určiť aj výšku
príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
Pri stanovovaní výšky príspevkov sa zohľadňovala doterajšia výška príspevkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov
a návrhy štatutárov škôl a školských zariadení. Dôvodom zvyšovania poplatkov
v MŠ, v CVČ a stanovenie príspevku na režijné náklady v zariadení školského
stravovania je nárast cien energií, nutnosť opráv budov jednotlivých škôl a školských
zariadení a nutnosť modernizácie vybavenia zaradení školského stravovania.
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