Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2021

Mesto Topoľčany, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, ods. 6 a ods. 7, § 49 ods. 4
a ods. 5, § 114 ods. 6 a ods. 7, § 116 ods. 6 a ods. 7, § 140 ods. 5, ods. 9, ods. 10 a ods. 12
a § 142a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
so zákonom NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 18/2021 o určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určiť výšku príslušných finančných príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Finančným príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca
dieťaťa, zákonný zástupca žiaka, plnoletý žiak alebo iná dospelá osoba - podľa ďalších
ustanovení tohto nariadenia - na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo
činnosťou v školách a školských zariadeniach.
Článok 3
Druhy finančných príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany
V školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany sa uhrádzajú nasledovné
druhy finančných príspevkov:
a) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole,
c) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
príp. týždňový príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí (prázdninová činnosť - letný tábor),
d1) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
d2) mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni.
Článok 4
Školy a školské zariadenia zriadené mestom Topoľčany
Mesto Topoľčany je zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení:

A. Materské školy:
- Materská škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

-

Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany

B. Základné školy:
- Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
- Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
- Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
- Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
C. Základná umelecká škola:
- Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
D. Školské kluby detí (ako súčasti základných škôl):
- Školský klub detí, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

- Školský klub detí, J. Hollého 696/3, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany

- Školský klub detí, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

- Školský klub detí, Tribečská 1653/22, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany

E. Školské jedálne (ako súčasti škôl):
a) školské jedálne ako súčasti materských škôl:
- Školská jedáleň, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany

- Školská jedáleň, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany

- Školská jedáleň, Lipová 1736/2, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Lipová 1736/2, Topoľčany

- Školská jedáleň, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany

- Školská jedáleň, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Škultétyho 2630/10, Topoľčany

- Školská jedáleň, Tribečská 2633/12, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Tribečská 2633/12, Topoľčany

- Školská jedáleň, Tribečská 2703/10, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Tribečská 2703/10, Topoľčany

- Školská jedáleň, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany
ako súčasť Materskej školy, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany

b) školské jedálne ako súčasti základných škôl:
- Školská jedáleň, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

- Školská jedáleň, J. Hollého 696/3, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany

- Školská jedáleň, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

- Školská jedáleň, Tribečská 1653/22, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany.
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DRUHÁ ČASŤ
LEGISLATÍVNY PROCES
Článok 5
Určenie výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
a
na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole ako súčasti základnej školy s materskou školou
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
určuje zriaďovateľ, t. j. mesto Topoľčany, pre
a) materské školy:
- Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
- Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
- Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
- Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
- Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
- Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
- Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
- Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany
b) materskú školu ako súčasť základnej školy s materskou školou:
- Materská škola, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany.

2. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole ako súčasti základnej školy
s materskou školou za jedno dieťa jednotnou sumou 20,00 €.
3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
ako súčasti základnej školy s materskou školou (podľa ods. 2) sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží
riaditeľovi/riaditeľke príslušnej materskej školy, resp. riaditeľovi/riaditeľke príslušnej
základnej školy s materskou školou, doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom
zariadení, resp. v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe
rozhodnutia súdu.
Riaditeľ/riaditeľka príslušnej materskej školy, resp. riaditeľ/riaditeľka príslušnej
základnej školy s materskou školou sumarizuje predpísané písomné náležitosti
vzťahujúce sa k prípadom neuhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, resp. neuhrádzania mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole ako
súčasti základnej školy s materskou školou podľa ods. 3 písm. a), písm. b) a písm. c),
a predkladá ich zriaďovateľovi.
4. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
ako súčasti základnej školy s materskou školou (podľa ods. 2) sa neuhrádza ani
za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
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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 dieťaťa
pomernú časť určeného príspevku.
Riaditeľ/riaditeľka príslušnej materskej školy, resp. riaditeľ/riaditeľka príslušnej
základnej školy s materskou školou sumarizuje predpísané písomné náležitosti
vzťahujúce sa k prípadom neuhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, resp. neuhrádzania mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole ako
súčasti základnej školy s materskou školou podľa ods. 4 písm. a) a písm. b),
a predkladá ich zriaďovateľovi.
5. Termín úhrady; spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, resp. v materskej škole
ako súčasti základnej školy s materskou školou rieši interný predpis školy, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Článok 6
Určenie výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov
na štúdium v základnej umeleckej škole
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole určuje zriaďovateľ, t. j. mesto Topoľčany, pre základnú umeleckú školu:
- Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany.
2. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 49 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení
neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
na štúdium v základnej umeleckej škole podľa jednotlivých foriem vyučovania a podľa
jednotlivých druhov štúdia v sumách nachádzajúcich sa vo finančných rozpätiach:
a) individuálne vyučovanie
- za dieťa predškolského veku (od 5 rokov veku)
5,00 € - 8,00 €
- štúdium: prípravné, základné, rozšírené
10,00 € - 16,00 €
b) skupinové vyučovanie
- za dieťa predškolského veku (od 5 rokov veku)
5,00 € - 8,00 €
- štúdium: prípravné, základné, rozšírené
7,00 € - 40,00 €
(odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, dramatický)

- štúdium druhého (príp. ďalšieho) predmetu
v rámci prípravného štúdia a v rámci základného štúdia

35,00 € - 60,00 €

(odbory: hudobný, tanečný, výtvarný, dramatický)
(pozn. v súlade s ods. 4 tohto článku)

c 1) štúdium pre dospelých - individuálne vyučovanie
- do 25 rokov - bez vlastného príjmu
10,00 € - 16,00 €
- do 25 rokov - s vlastným príjmom
50,00 €
- nad 25 rokov - bez vlastného príjmu, s vlastným príjmom 50,00 €
c 2) štúdium pre dospelých - skupinové vyučovanie
- do 25 rokov - bez vlastného príjmu
9,00 € - 15,00 €
- do 25 rokov - s vlastným príjmom
30,00 €
- nad 25 rokov - bez vlastného príjmu, s vlastným príjmom 30,00 €.
3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole (podľa ods. 2) sa znižuje, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak (do 25 rokov) o to písomne požiada a zároveň
predloží riaditeľovi/riaditeľke základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. V uvedených prípadoch sa
uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole vo výške 50 % stanovenej sumy mesačného príspevku (podľa ods. 2
a alikvotne - v súlade s výškou sumy mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole stanovenej pre príslušný druh štúdia
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a uvedenej v internom predpise). Riaditeľ/riaditeľka základnej umeleckej školy sumarizuje
predpísané písomné náležitosti o zákonných zástupcoch detí, o zákonných zástupcoch
neplnoletých žiakov a o plnoletých žiakoch (do 25 rokov), ktorí požiadali o zníženie
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole, a predkladá ich zriaďovateľovi.
4. Za štúdium druhého (príp. ďalšieho) predmetu tej istej formy vyučovania (individuálna
forma vyučovania alebo skupinová forma vyučovania) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak (do 25 rokov) mesačný príspevok
na štúdium v základnej umeleckej škole vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
5. Termín úhrady; spôsob úhrady; konkrétnu výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a ďalšie podrobnosti súvisiace
s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium škole rieši interný
predpis školy, ktorý musí byť zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom
verejne prístupnom mieste.
Článok 7
Určenie výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy
a
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy s materskou školou
a zároveň
určenie výšky týždňového príspevku
(prázdninová činnosť - letný tábor)
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy
a
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy s materskou školou
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
určuje zriaďovateľ, t. j. mesto Topoľčany, pre
a) školské kluby detí ako súčasti základných škôl:
- Školský klub detí, J. Hollého 696/3, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany

- Školský klub detí, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

- Školský klub detí, Tribečská 1653/22, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany

b) školský klub detí ako súčasť základnej školy s materskou školou:
- Školský klub detí, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany.

2. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy a výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti
základnej školy s materskou školou v sume nachádzajúcej sa vo finančnom rozpätí
15,00 € - 25,00 €.
3. Mesto Topoľčany zároveň určuje výšku jednorazového týždňového príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej
školy - v rámci letnej prázdninovej činnosti školského klubu detí (účasť v letnom tábore
školského klubu detí) a výšku jednorazového týždňového príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy s materskou školou
5

- v rámci letnej prázdninovej činnosti školského klubu detí (účasť v letnom tábore
školského klubu detí) - vo finančnom rozpätí 30,00 € - 120,00 €/5 dní.
4. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako
súčasti základnej školy a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí ako súčasti základnej školy s materskou školou (podľa ods. 2) sa
neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň
predloží riaditeľovi/riaditeľke príslušnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Riaditeľ/riaditeľka príslušnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, sumarizuje
predpísané písomné náležitosti o zákonných zástupcoch detí, resp. žiakov, ktorí požiadali
o neuhrádzanie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí ako súčasti školy, a predkladá ich zriaďovateľovi.
5. Termín úhrady; spôsob úhrady; konkrétnu výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy, ďalšie podrobnosti
súvisiace s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí ako súčasti školy a zároveň podmienky realizácie prázdninových aktivít
školského klubu detí ako súčasti školy spolu s výškou príslušného príspevku rieši interný
predpis školy, ktorý musí byť zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom
verejne prístupnom mieste.
Článok 8
Určenie výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy,
a
na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou
a zároveň
určenie výšky mesačného príspevku
na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,
na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy
a
na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačný príspevok
na režijné náklady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ, t. j. mesto Topoľčany, pre
a) školské jedálne ako súčasti materských škôl:
- Školská jedáleň, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany

- Školská jedáleň, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany

- Školská jedáleň, Lipová 1736/2, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Lipová 1736/2, Topoľčany

- Školská jedáleň, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany

- Školská jedáleň, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Škultétyho 2630/10, Topoľčany

- Školská jedáleň, Tribečská 2633/12, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Tribečská 2633/12, Topoľčany

- Školská jedáleň, Tribečská 2703/10, Topoľčany
ako súčasť Materskej školy, Tribečská 2703/10, Topoľčany
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- Školská jedáleň, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany
ako súčasť Materskej školy, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany

b) školské jedálne ako súčasti základných škôl:
- Školská jedáleň, J. Hollého 696/3, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany

- Školská jedáleň, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

- Školská jedáleň, Tribečská 1653/22, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany

c) školskú jedáleň ako súčasť základnej školy s materskou školou:
- Školská jedáleň, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany.

2. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, resp. zákonný
zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Časť A.
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy
a
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou
Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy, výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy a výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej
školy s materskou školou - podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne
na základe denných súm 3. finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky nasledovne:
- za dieťa materskej školy
spolu 1,54 € /deň
(z toho: desiata = 0,38 €, obed = 0,90 €, olovrant = 0,26 €)

- za žiaka základnej školy (desiata)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
- za žiaka základnej školy (obed)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
- zamestnanec
- materskej školy (obed)
- základnej školy (obed)

0,52 € /deň
0,56 €/deň
1,21 € /deň
1,30 € /deň
1,41 €/deň
1,41 €/deň

(Dospelým
stravníkom
sa
aplikuje
úhrada
za
stravovanie
podľa
jednotne
zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15 - 19-ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce).

Časť B.
Diétne stravovanie
1. V školskej jedálni ako súčasti školy sa môžu pripravovať - v závislosti od interných
podmienok školy a školskej jedálne ako súčasti školy - diétne jedlá pre deti,
resp. pre žiakov a tiež aj pre zamestnancov škôl, u ktorých - podľa posúdenia
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ošetrujúceho lekára - zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálnospotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 5 a ods. 10 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy, výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou - podľa príslušných vekových
kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
nasledovne:
- za dieťa materskej školy
spolu 1,85 € /deň
(z toho: desiata = 0,46 €, obed = 1,08 €, olovrant = 0,31 €)

- za žiaka základnej školy (desiata)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
- za žiaka základnej školy (obed)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
- zamestnanec
- materskej školy (obed)
- základnej školy (obed)

0,62 € /deň
0,67 €/deň
1,46 € /deň
1,56 € /deň
1,69 €/deň
1,69 €/deň

(Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za diétne stravovanie podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu diétnych stravníkov
15 - 19-ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce).

Časť C.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 €
a jej aplikácia v stravovacej praxi
1. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotáciu
na stravu“) poskytuje štát - prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky - na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole
a v základnej škole na:
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo každého žiaka, ktorý navštevuje
základnú školu, pričom v príslušnej materskej škole alebo v príslušnej základnej
škole je najmenej 50 % detí alebo žiakov z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo žiaka, ktorý navštevuje základnú
školu, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - táto
skutočnosť sa preukazuje potvrdením,
c) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo žiaka, ktorý navštevuje základnú
školu, a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima - táto
skutočnosť sa preukazuje potvrdením,
d) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo žiaka, ktorý
navštevuje základnú školu, a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti
neuplatnil na toto dieťa, resp. na tohto žiaka nárok na sumu daňového zvýhodnenia
na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce
s ním v domácnosti - táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
2. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj na:
a) dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku
(t. j. 5-ročné dieťa v poslednom ročníku materskej školy, príp. mladšie dieťa
zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie predčasne) - na toto dieťa si
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zákonný zástupca dieťaťa ešte nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus,
ale z dôvodu veku dieťaťa si zákonný zástupca dieťaťa uplatňuje daňový bonus
v dvojnásobnej výške; v týchto prípadoch je potom možné uplatniť si nielen nárok
na dotáciu na stravu, ale súčasne - pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa spĺňa ďalšie
podmienky určené zákonom o dani z príjmov - si zákonný zástupca dieťaťa môže
uplatniť aj nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške,
b) dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a žiaka
navštevujúceho základnú školu, ktorý nedovŕšil 15 rokov veku, ak žije v domácnosti,
ktorej členovia si neuplatnili alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový
bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); v týchto prípadoch je možné
uplatniť si nárok na dotáciu na stravu, ale zároveň zákonný zástupca dieťaťa, resp.
zákonný zástupca žiaka úplne stráca nárok na daňový bonus za mesiace, za ktoré
si uplatnil dotáciu na stravu, t. j. zákonný zástupca dieťaťa, resp. zákonný zástupca
žiaka nemá nárok ani na sumu zvýšeného daňového bonusu a ani na sumu
základného daňového bonusu (v uvedených prípadoch sa zákonným zástupcom
detí, resp. zákonným zástupcom žiakov odporúča uprednostnenie uplatnenia
zvýšeného daňového bonusu, pretože ak sa na dotknuté dieťa, resp. na dotknutého
žiaka poskytne dotácia na stravu, zanikne zákonným zástupcom detí, resp.
zákonným zástupcom žiakov nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne),
c) žiaka navštevujúceho základnú školu, ktoré už dovŕšil 15 rokov veku (napr.
z dôvodu opakovania ročníka, z dôvodu neskoršieho začiatku plnenia PŠD kvôli
odkladu povinnej školskej dochádzky) - na tohto žiaka si jeho zákonný zástupca už
nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné uplatniť si nárok
na tzv. základný daňový bonus; v týchto prípadoch je možné uplatniť si nárok
na dotáciu na stravu a súčasne - pokiaľ zákonný zástupca žiaka spĺňa ďalšie
podmienky určené zákonom o dani z príjmov - si zákonný zástupca žiaka môže
uplatniť aj nárok na základný daňový bonus.
Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje zákonný zástupca dieťaťa, resp.
zákonný zástupca žiaka - vo všetkých uvedených prípadoch - čestným vyhlásením, a to
nezávisle od veku dieťaťa, resp. žiaka.
3. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dotknuté dieťa,
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v ktorom sa dotknutý
žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobralo/odobral stravu. Zároveň platí,
že za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa
uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
4. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona a s ustanovením
§ 142a NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou - podľa príslušných vekových
kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
nasledovne:
- za dieťa materskej školy
spolu 0,24 €/deň (t. j. 1,54 € – 1,30 €)
(pozn. dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,30 €/deň)

- za žiaka základnej školy (obed)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)

0,00 €/deň (t. j. 1,21 € – 1,30 €)*

(pozn. dotácia štátu na stravu žiaka = 1,30 €/deň)
*Vzniknutý rozdiel 9 eurocentov medzi hodnotou jedla a výškou dotácie na stravu sa nevracia
do štátneho rozpočtu, ale príslušná ŠJ ho použije na skvalitnenie jedla pre dotknutého žiaka.

- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník) 0,00 €/deň (t. j. 1,30 € – 1,30 €)
(pozn. dotácia štátu na stravu žiaka = 1,30 €/deň).

5. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 5 a ods. 10 zákona a s ustanovením
§ 142a NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou - podľa príslušných vekových
kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 3. finančného stravovacieho
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
nasledovne:
- za dieťa materskej školy
spolu 0,55 €/deň (t. j. 1,85 € – 1,30 €)
(pozn. dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,30 €/deň)

- za žiaka základnej školy (obed)
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)

0,16 €/deň (t. j. 1,46 € – 1,30 €)

(pozn. dotácia štátu na stravu žiaka = 1,30 €/deň)

- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník) 0,26 €/deň (t. j. 1,56 € – 1,30 €)
(pozn. dotácia štátu na stravu žiaka = 1,30 €/deň).

6. Mestu Topoľčany - ako zriaďovateľovi škôl - poskytuje dotáciu na stravu Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch, a to na základe žiadosti; jednotlivým školám
poskytuje dotáciu na stravu zriaďovateľ (t. j. mesto Topoľčany).
7. Zákonní zástupcovia detí, resp. zákonní zástupcovia žiakov predkladajú príslušné
potvrdenie, alebo príslušné čestné vyhlásenie prednostne riaditeľke/riaditeľovi školy,
ktorej súčasťou je školská jedáleň. Riaditeľky/riaditelia škôl, ktorých súčasťou je školská
jedáleň, sú následne povinné/povinní odovzdať zriaďovateľovi (t. j. mestu Topoľčany prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov MsÚ Topoľčany) zoznamy detí, resp.
zoznamy žiakov, na ktoré/na ktorých je požadovaná dotácia na stravu, spolu s kópiami
potvrdení zákonných zástupcov, resp. spolu s kópiami čestných vyhlásení zákonných
zástupcov; uvedená povinnosť musí byť realizovaná každý kalendárny mesiac počas
príslušného školského roka, pričom informácie a údaje - poskytované zriaďovateľovi
(t. j. mestu Topoľčany - prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov MsÚ Topoľčany)
- musia byť aktualizované.
8. Ak dôjde - v súvislosti s dotáciou na stravu - k zmene v priebehu školského roka,
príslušná zmena musí byť zákonným zástupcom dieťaťa, resp. zákonným zástupcom
žiaka oznámená dotknutej škole do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena
nastala. Uvedenú zmenu musí následne oznámiť aj dotknutá škola zriaďovateľovi
(t. j. mestu Topoľčany - prostredníctvom odboru starostlivosti o občanov MsÚ Topoľčany).
9. Ak je hodnota jedla nižšia ako 1,30 €, rozdiel z dotácie na stravu sa do štátneho rozpočtu
nevracia. Predmetný rozdiel možno teoreticky použiť na skvalitnenie jedla, doplnkové
jedlo alebo úhradu režijných nákladov; na úrovni školských jedální ako súčastí škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany sa predmetný rozdiel použije výhradne iba
na skvalitnenie jedla dotknutého dieťaťa, resp. žiaka.
10. Dotácia na stravu sa vracia do štátneho rozpočtu iba v prípade nenárokovateľnej
dotácie, t. z. ak sa dotknuté dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo ak sa dotknuté dieťa nezúčastnilo vyučovania v základnej škole.
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy - spoločné ustanovenia:
1. Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa
dotknuté dieťa materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo
stravu (primárne obed).
2. Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy je prioritne určená na zabezpečenie obeda.
3. Evidenciu detí materskej školy (stravníkov) a monitoring stravovania detí, na ktoré sa
poskytuje dotácia na stravu, zabezpečuje každá materská škola, ktorá má príslušné
mechanizmy uvedené v internom predpise školy, ktorý musí byť zverejnený
na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
4. V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni materskej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy podľa nasledovného princípu:
- finančný príspevok na stravovanie za dieťa materskej školy
spolu 1,54 € /deň
(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)
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5. Ďalšie podrobnosti o uvedenej problematike rieši interný predpis školy, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Dotácia na stravu žiaka základnej školy - spoločné ustanovenia:
1. Dotácia na stravu žiaka základnej školy sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknutý
žiak základnej školy zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti a odobral stravu (primárne
obed).
2. Dotácia na stravu žiaka základnej školy je prioritne určená na zabezpečenie obeda.
3. Evidenciu žiakov základnej školy (stravníkov) a monitoring stravovania žiakov,
na ktorých sa poskytuje dotácia na stravu, zabezpečuje každá základná škola, ktorá má
príslušné mechanizmy uvedené v internom predpise školy, ktorý musí byť zverejnený
na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
4. V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni základnej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia žiakov mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa nasledovného princípu:
- finančný príspevok na stravovanie za žiaka základnej školy
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
1,21 €/deň
(obed = 1,21 €)
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
1,30 €/deň
(obed = 1,30 €).
5. Ďalšie podrobnosti o uvedenej problematike rieši interný predpis školy, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy s diétnym stravovaním - spoločné ustanovenia:
1. Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy s diétnym stravovaním sa poskytuje za každý
deň, v ktorom sa dotknuté dieťa materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
a odobralo stravu (primárne obed).
2. Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy s diétnym stravovaním je prioritne určená
na zabezpečenie obeda.
3. Evidenciu detí materskej školy (stravníkov s diétnym stravovaním) a monitoring
stravovania detí, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu, zabezpečuje každá materská
škola, ktorá má príslušné mechanizmy uvedené v internom predpise školy, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
4. V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni materskej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia detí mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy podľa nasledovného princípu:
- finančný príspevok na stravovanie za deti materskej školy
spolu - 1,85 €/deň
(desiata = 0,46 €, obed = 1,08 € a olovrant = 0,31 €)

5. Ak dieťa, u ktorého - podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie, neodobralo stravu z dôvodu, že mu zriaďovateľ (t. j. mesto
Topoľčany) nezabezpečil diétne jedlo, príp. ak zákonný zástupca dieťaťa pripraví diétne
jedlo doma a prinesie ho dieťaťu na konzumáciu do školskej jedálne, poskytnutú dotáciu
na stravu vyplatí zákonnému zástupcovi dotknutého dieťaťa zriaďovateľ (t. j. mesto
Topoľčany).
6. Ďalšie podrobnosti o uvedenej problematike rieši interný predpis školy, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Dotácia na stravu žiaka základnej školy s diétnym stravovaním - spoločné ustanovenia:
1. Dotácia na stravu žiaka základnej školy s diétnym stravovaním sa poskytuje za každý
deň, v ktorom sa dotknutý žiak základnej školy zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti
a odobral stravu (primárne obed).
2. Dotácia na stravu žiaka základnej školy s diétnym stravovaním je určená iba
na zabezpečenie obeda.
3. Evidenciu žiakov základnej školy (stravníkov s diétnym stravovaním) a monitoring
stravovania žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia na stravu, zabezpečuje každá
základná škola, ktorá má príslušné mechanizmy uvedené v internom predpise školy, ktorý
musí byť zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom
mieste.
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4. V prípade použitia sankcií (pri neuznaní dotácie na stravu - na úrovni základnej školy)
uhrádzajú zákonní zástupcovia žiakov mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa nasledovného princípu:
- finančný príspevok na stravovanie za žiaka základnej školy
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
1,46 €/deň
(obed = 1,46 €)
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
1,56 €/deň
(obed = 1,56 €)
5. Ak žiak, u ktorého - podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie, neodobral stravu z dôvodu, že mu zriaďovateľ (t. j. mesto
Topoľčany) nezabezpečil diétne jedlo, príp. ak zákonný zástupca žiaka pripraví diétne
jedlo doma a prinesie ho žiakovi na konzumáciu do školskej jedálne, poskytnutú dotáciu
na stravu vyplatí zákonnému zástupcovi dotknutého žiaka zriaďovateľ (t. j. mesto
Topoľčany).
6. Ďalšie podrobnosti o uvedenej problematike rieši interný predpis školy, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Časť D.
Mesačný príspevok na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,
mesačný príspevok na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy
a
mesačný príspevok na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou
1. Režijné náklady sú náklady, ktoré vznikajú pri výrobe jedál a nápojov v rámci danej
prevádzky školskej jedálne.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni iba v tom prípade, ak tak určí zriaďovateľ.
3. Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na
režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy, výšku mesačného
príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy a výšku
mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy
s materskou školou - podľa jednotlivých kategórií stravníkov - v sumách nachádzajúcich
sa vo finančných rozpätiach:
- za dieťa materskej školy
2,00 € - 5,00 €
- za žiaka základnej školy
- veková kategória od 6 rokov do 11 rokov (1. - 4. ročník)
2,00 € - 5,00 €
- veková kategória od 11 rokov do 15 rokov (5. - 9. ročník)
2,00 € - 5,00 €
4. Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza
spolu s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako
súčasti školy.
5. Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza
za každého stravníka (t. j. za dieťa, resp. za žiaka), ktorý aspoň raz za príslušný
kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo (obed) alebo jedno doplnkové jedlo
(desiata, príp. olovrant).
6. Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza aj
za stravníka (t. j. za dieťa, resp. za žiaka):
a) ktorý navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
b) ktorý navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima,
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c) ktorý navštevuje posledný ročník materskej školy alebo ktorý navštevuje základnú
školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti
a ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.
d) ktorého modelový príklad je uvedený v článku 8, Časť C, ods. 2 písm. a), písm. b)
a písm. c).
7. Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy
a v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou sa neuhrádza za deti:
a) oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy,
b) s individuálnym predprimárnym vzdelávaním v materskej škole,
c) plniace si povinné predprimárne vzdelávanie v zahraničí.
8. Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy je určený
na:
a) nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne (vrátane opráv a údržby
kuchynských pomôcok, prístrojov, strojov a zariadení),
b) likvidáciu kuchynského odpadu,
c) výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania,
d) úhradu faktúr v školskej jedálni (napr. za vodu, za el. energiu),
e) mzdy zamestnancov školskej jedálne ako súčasti školy a poistné odvody
za zamestnancov školskej jedálne ako súčasti školy - ale iba vo výnimočných
prípadoch a vždy so súhlasom zriaďovateľa.
9. Termín úhrady; spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti školy a zároveň termín
úhrady; spôsob úhrady a konkrétnu výšku mesačného príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti školy a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným
príspevkom na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy rieši interný predpis
školy, ktorý musí byť zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne
prístupnom mieste.
Časť E.
Evidencia stravníkov
Každá školská jedáleň o. i. zabezpečuje samostatnú evidenciu:
- stravníkov s nárokovateľnou dotáciou vo výške 1,30 €
- stravníkov s nenárokovateľnou dotáciou vo výške 1,30 €
- ostatných stravníkov bez dotácie na stravu
- stravníkov uhrádzajúcich mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok 9
Spoločné ustanovenia
1. V kalendárnom mesiaci september príslušného kalendárneho roka (t. j. na začiatku
školského roka) je potrebné uhradiť jednotlivé finančné príspevky najneskôr
do 25. septembra.
2. V prípade, že sa niektorý z finančných príspevkov uhrádza mesiac vopred,
je potrebné uhradiť do 25. septembra príslušného kalendárneho roka (t. j. na začiatku
školského roka) nielen príslušný finančný príspevok za kalendárny mesiac september,
ale zároveň aj príslušný finančný príspevok za kalendárny mesiac október.
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Článok 10
Osobitné ustanovenia
vzťahujúce sa k mimoriadnej situácii, núdzovému stavu alebo výnimočnému stavu
1. Ak je v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len
„krízová situácia“) prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany a výchovno-vzdelávací proces sa
nerealizuje, zákonný zástupca dieťaťa, resp. zákonný zástupca žiaka príslušný finančný
príspevok v príslušnej škole alebo v príslušnom školskom zariadení neuhrádza.
Ide o tieto finančné príspevky:
a) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole ako súčasti základnej školy,
b) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole,
c) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
ako súčasti základnej školy a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy s materskou školou,
d1) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
materskej školy, mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni ako súčasti základnej školy a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou,
d2) mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy, mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy a mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako
súčasti základnej školy s materskou školou.
2. Ak začne krízová situácia v priebehu príslušného kalendárneho mesiaca, pričom je
prevádzka školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Topoľčany prerušená a výchovno-vzdelávací proces sa nerealizuje, zákonný zástupca
dieťaťa, resp. zákonný zástupca žiaka uhrádza v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany pomernú časť príslušného finančného
príspevku.
3. V prípade, že sa počas krízovej situácie realizuje výchovno-vzdelávací proces
tzv. dištančnou formou, uhrádza sa príslušný finančný príspevok v plnej výške, pričom
tento finančný príspevok sa uhrádza iba za tie činnosti, ktoré škola, resp. školské
zariadenie v rámci tzv. dištančnej formy výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
(napr. štúdium v základnej umeleckej škole). Za činnosti, ktoré škola, resp. školské
zariadenie počas tzv. dištančnej formy výchovno-vzdelávacieho procesu nezabezpečuje
(napr. činnosť školského klubu detí, činnosť školskej jedálne), sa príslušný finančný
príspevok neuhrádza.
4. Všetky administratívno-procedurálne mechanizmy súvisiace s neuhrádzaním príslušného
finančného príspevku alebo čiastočným uhrádzaním príslušného finančného príspevku
zákonných zástupcov detí, resp. zákonných zástupcov žiakov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany počas krízovej situácie
zabezpečuje a koordinuje príslušný riaditeľ/príslušná riaditeľka školy, resp. školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany v spolupráci so zriaďovateľom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 11
Kontrola
Kontrola dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vykonáva zamestnancami
mesta Topoľčany.
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Článok 12
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo uznesením č. č. 662/29/2021
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
15. decembra 2021.
2. Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany
č. 18/2021 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Topoľčany sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany
č. 13/2020 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Topoľčany.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 18/2021 o určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany nadobúda
účinnosť dňa 1. januára 2022.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta
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