Ev. č. 2/2013-z05

Všeobecne záväzné nariadenie
MESTA ROŽŇAVA
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach

Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, § 49, § 114, § 116 zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vydáva toto VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach.

Čl. I.
Príspevok v materských školách
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa od troch rokov veku
s trvalým bydliskom v meste Rožňava sumou 25,00 €, na dieťa od troch rokov veku s
trvalým bydliskom v inej obci 50,00 € a na dieťa do troch rokov veku sumou
50,- € v celodennej prevádzke.

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas doby adaptačného alebo diagnostického
pobytu na základe rozhodnutia riaditeľa, je výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov stanovená vo výške 15,00 € za jeden mesiac pobytu.

3. Príspevok rodiča dieťaťa, ktoré počas roka nenavštevuje materskú školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, ale prihlási sa na pobyt v materskej škole
počas letných prázdnin, je stanovený na 3,00 € za jeden deň pobytu.

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

6. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

7. Nárok na odpustenie príspevku podľa Čl. I, ods. 4 b), trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
8. Ak dôjde k zmene skutočností, rozhodujúcich o odpustení príspevku, povinná osoba
musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy.

Čl. II.
Príspevok v základnej umeleckej škole

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
prispieva:
a)

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou :
- na skupinovú formu štúdia ........... 8,00 €
- na individuálnu formu štúdia ........10,50 €

b) dospelá osoba mesačne sumou 17,00 € na skupinovú a individuálnu formu štúdia
2. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne
požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

3.

Ak základnú umeleckú školu navštevuje z jednej rodiny viac ako dvaja žiaci, riaditeľ
základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení príspevku na nich na polovičnú
hodnotu v obidvoch formách vzdelávania.

4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole sa uhrádza na základe smernice vydanej riaditeľom školy.

5. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
6. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku,
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi základnej umeleckej
školy.

Čl. III.
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou školského klubu detí (ďalej „ŠKD“)
prispieva zákonný zástupca na 1 žiaka mesačne sumou:
a) Základná škola, Pionierov 1 ................................................................. 6,50 €
b) Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 ............................ 6,50 €
c) Základná škola, Zlatá 2 ........................................................................ 6,50 €

d) vypustené podľa uznesenia MZ v Rožňave č. 215/2013 zo dňa 26.9.2013
e) Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, ako súčasť
Spojenej školy, J. A. Komenského 5 ..................................................

3,00 €

2. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak povinná osoba o to písomne
požiada riaditeľa školy, ktorej ŠKD je súčasťou a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD,
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou
je ŠKD.
5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza
vopred na základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej ŠKD je súčasťou.

Čl. IV.
Príspevok v centre voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov, spojených činnosťou centra voľného času (ďalej
len „CVČ“) prispieva zákonný zástupca na 1 žiaka mesačne sumou:

a) vypustené podľa uznesenia MZ v Rožňave č. 215/2013 zo dňa 26.9.2013
b) vypustené podľa uznesenia MZ v Rožňave č. 215/2013 zo dňa 26.9.2013
c) CVČ Akademika Hronca 100/9A


3,00 € deti materských škôl



3,00 € žiaci základných škôl



3,00 € študenti stredných škôl

2. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nie je počas roka registrovaný v niektorom záujmovom
útvare CVČ, prispieva na jednorazové podujatie v rámci činnosti CVČ sumou 3,00 € na
1 žiaka. Registrovaní členovia záujmových útvarov sú od poplatkov za jednorazové
podujatie oslobodení.
3. Zákonný zástupca žiaka, prihláseného na denný pobytový tábor, prispieva na čiastočnú
úhradu nákladov nasledovne:


1,00 € - zápisné a manipulačný poplatok



od 5,00 € do 10,00 € - táborová činnosť a rodičovský servis – výška poplatku bude
určená v závislosti od naplánovanej činnosti (vstupenky, doprava, strava, iné
poplatky).

4. Zákonný zástupca žiaka, prihláseného na pobytový tábor v tuzemsku alebo zahraničí,
prispieva na čiastočnú úhradu nákladov sumu určenú organizátorom pobytového tábora
v závislosti od výšky poplatkov (doprava, poistné, ubytovanie, strava, iné poplatky).
5. Iné osoby nasledovne:


študujúca osoba bez vlastného príjmu 3,00 €



pracujúca osoba s vlastným príjmom 6,00 €

6. Príspevok v CVČ na základe rozhodnutia zriaďovateľa, je možné znížiť alebo odpustiť, ak
povinná osoba o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
7. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.
8. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v CVČ,
povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi CVČ.
9. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou CVČ, sa uhrádza
vopred na základe smernice vydanej riaditeľom CVČ.
10. Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz v CVČ, je od príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov podľa ods. 1 oslobodený.

Čl. V.
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecné záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 31.1.2013 uznesením č. 11/2013, s uplatnením § 6 bod 8 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňa
1.3.2013.
2. Týmto sa ruší VZN Mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
schválené dňa 25.10.2012 MZ v Rožňave uznesením č. 280/2012.
3. 1. zmena VZN bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa
26.9.2013 uznesením č. 215/2013 a nadobúda účinnosť dňa 21.10.2013.
4. 2. zmena VZN bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa
27.2.2014 uznesením č. 17/2014.
5. 3. zmena VZN v čl. II. ods.1 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25. 6. 2015 uznesením č. 149/2015. Účinnosť nadobúda dňa
1. septembra 2015.
6. 4. zmena VZN v čl. III. ods.1 písm. c) a čl. IV. ods. 1 – 5 a 10 bola schválená na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 24. 9. 2015 uznesením č.
185/2015. Účinnosť nadobúda dňa 1. novembra 2015.
7. 5. zmena VZN v čl. III. ods.1 písm. c) bola schválená na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rožňave dňa 29. 9. 2016 uznesením č. 153/2016. Účinnosť nadobúda
dňa 1. novembra 2016.
8. Zmeny a doplnky tohto VZN mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5-vou
väčšinou prítomných poslancov.

Pavol Burdiga
primátor mesta

