
Mesto senica
_ Mestský úrad Senica
Stefánikova 1408/56,905 25 Senica

Senica 27. júna2016

z 10. riadneho zasadn:1'" y":Í.ltf,""T.'rr*"'stva v Senici, konaného dňa27. júna2016, na ktorom boto prilaiJ:

VZN č. 63 ^-!^, --l -,
s činnost,ou škó _príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojenýchHlasovani 18 ":;,!ť'YZ}i|ř"')1i,T'!},:, 
r,;:;:,,,ncov, 25

uznesenie č. 10/20 t6/297 :

MsZ v Senici
schval'uje

§qi.D



Mesto senica

Mestské zastupitel'stvo v Senici na základe ustanovenia § 6 ods.(1) a § 11 ods.(4) písm. 9) zákona Č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších predpisov ana základe § 28 ods.(S) , § 49

ods.(4), § 114 ods.(6), § 116 ods.(6) a § 140 ods.(10) zákona č.24512018 Z. z. ovýchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva toto

všeobecného závázného nariadenia
č.63/2016

o určení výšky mesačného príspevku
za pobyt diet'at'a v materskej škole, zákonného zástupcu diet'at'a alebo
dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v záklaone; umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na Činnost'
školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnost'centra vol'ného
času, zákonného zástupcu diet'at'a alebo žiaka na ěiastočnú Úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

čl. t
úvodné ustanovenia

(1) Mesto Senica je zriad'ovatel'om :

- M;terskej školy , Novomeského 120912,905 0'1 S
- Základnej stolý, v, paulínyho Tótha 32, 905 01 pti Zš, šJ pri zš )
- Základnej školý, Komenského 959, 905 01 Senic SJ_pri ZS )

- Základnej skolý Sadová62o,9o5 01 Senica , ( Šk ri ZŠ)
- Základnej školý s materskou školou , ul. J. Mudro a , ( Skolského klubu pri

zš, šJ prizšsMš )
-Základnej umeleckej školy, Vajanského 2714,905 01 Senica ,

- Centra vol'ného času, Sadová 646,905 01 Senica

(Z ; Materská škola , Novomeského'l209l2,905 01 Senica

2.1yzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských ŠkÓl Pri

zdravotníckych zariadeniach.

2.2 Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa

v materskej škole zriadenej obcou určí zriad'ovatel' všeobecne závázným nariadenÍm.

2.3 Prispevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonňý zástupca diet'at'a predloží riaditel'ovi materskej školy doklad o tom, že je

poberate|,om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2.4 Na základe rozhodnutia zriad'ovatel'a sa neuhrádza príspevok v materskej škole za diet'a, ktoré:

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendáinych dní z dóvodu choroby alebo rodinných dóvodov preukázatel'ným spÓsobom,

b) nedocňádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola preruŠená

pievádzka materskej školy zapr:íčinená zriad'ovatel'om alebo inými závaŽnými dÓvodmi,

vtýchto prípadoch uárádza zákonný zástupca pomernú čast'určeného príspevku, ktorú urČÍ

riaditel'školy.



(g ) Školsxý klub detí pri Základnej škole , V. Paulínyho Tótha 32, 9O5 01 Senica ;Šrolstý tluU
detí pri Základnej škole, Komenského 959, 905 01 Senica; SkoIský klub detí pri Základnej
škole Sadová 620, 905 0í Senica ; Stolsxý klub detí priZákladnej škole s materskou škoIou ,
ul, J, Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica .

3.1 Mesto Senica je zriad'ovatel'om - Šxolského klubu detí pri Základnej škole , V. Paulínyho Tótha
32, 9o5 01 Senica ; Št<olskéno klubu detí pri Základnq škole, Komenského 959, 905 01 Senica;
škotskeho klubu detí pri Základnej škole Sadová 620, 9O5 01 Senica ; ŠkolsrOho klubu detí pri

Základnej škole s materskou školou, J. Mudrocha 1343119,905 01 Senica .

3.2 školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole,
nenáročnú záujmovú činnost' podl'a výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich
prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin.

3.3 Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí
všeobecne závázným nariadením obec, ktorá je jeho zriad'ovatel'om.

3.4 Na základe rozhodnutia móže zriaďovatel'znížit'alebo odpustit' príspevok za diet'a podl'a § 2 písm.

c) zák. č. 601/2003 Z. z, o životnom minime a o zmene a doplnení niektonich zákonov v znení
neskorších predpisov, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podl'a § 2 písm. c) zák. Č.

601/2003 Z. z, o životnom minime a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorŠÍch
predpisov,

(l; šxolsta jedáleň pri Materskej škole, Novomeského 120912,905 01 Senica ; Št<otská jedáleň
pri Základnej škote , V, Paulínyho Tótha 32, 905 0í Senica ; Skolská jedáleň pri Základnej
Školy, Komenského 959, 9o5 01 Senica; Št<olsXá jedáleň pri Základnej škole Sadová 620, 905

01 S-enica ; šxoIsra jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905

01 Senica .

4.1,Mesto Senica je zriaďovatel'om zariadenia školského stravovania - školskej jedálne :

- Št<otsxa jedáleň pri Materskej škole, Novomeského 120912,905 01 Senica ;

- Školsra jedáleň pri Základnej škole , V, Paulínyho Tótha 32, 905 01 Senica ;

- Škotsxa jedáleň pri Základnejškoly, Komenského 959, 905 01 Senica;
- Škotsra jedáleň pri Základnej škole Sadová 620, 905 01 Senica ;

_ š1otsra jedáleň priZákladnej škole s materskou školou, J, Mudrocha 1343119,905 01 Senica .

4.2 školská jedáleň poskytuje stravovanie det'om, alebo žiakom, zamestnancom škól a školských
zariadeni a iným fyzickým osobám (§la0 zák. č,24512008 Z, z. v znení neskorších predpisov ) za
čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podl'a vekových kategóriÍ stravníkov

v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúóané výživové dávky ) bez úhrady reŽijných

nákladov na výrobu , výdaj jedál a nápojov.

4,3 Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky

úhrady v školskej jedálni, ktorej zriad'ovatel'om je obec, určí zriad'ovatel' všeobecne závázným
nariadením.

(5 )Základná umelecká škola, Vajanského 27,905 01 Senica

5,1 Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podl'a vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy, móže organizovat' aj štúdium pre

deti-vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škól a dospelých.

5.2.yzdelávanie v základných umeleckých školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.



5 3 Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých
školách zriadených obcou"u rčí zriad'ovatel' všeobecne záv ázný m nariade n ím

5,4 Zriad'ovatel'základnej umeleckej školy móže rozhodnút' oznížení alebo odpustení príspevku podl'a
odseku 5.3, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a
predloží doklad o tom, že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podl'a osobitného predpisu,

(6 ) Centrum vol'ného času , Sadová 646, 905 01 Senica

6,1 Centrum vol'ného času zabezpečuje podl'a výchovného programu školského zariadenia výchovno

- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnost' detí, rodičov a iných osób do veku 30 rokov v ich
vol'nom čase.

6.2. Činnost'centra vol'ného času sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

6.3 Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra vol'ného času,
ktorého zriaďovatel'om je obec, určí zriad'ovatel' všeobecne závázným nariadením

6.4 Zriad'ovatel' centra vol'ného času móže rozhodnút' o znížení alebo odpustení príspevku podl'a

odseku 6,3, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a
predloží doklad o tom, že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podl'a osobitného predpisu.

c|.2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

(1 ) Materská škola , Novomeského 120912,905 01 Senica ,Základná škola s materskou Školou ,
J. Mudrocha 1343119,905 0,t Senica
1.1. Výška príspevku za pobyt diet'aťa v materskej škole je 15,00 €/ (slovom: pátnást' EURO ) za
jedno dieťa mesačne v období od septembra príslušného kalendárneho roka do júna nasledujúceho
kalendárneho roka,

1.1 Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, bezhotovostne na účet:

a) deti , ktoré navštevujú Materskú školu, Novomeského 120912,905 01 Senica vedený v Prima
banke Slovensko, a.s., IBAN: č. SK14 5600 0000 0092 1458 7004 .

b) deti, ktoré navštevujú Základnú školu s materskou školou , J. Mudrocha 1343/19,905 01 Senica
vedený v Prima banke Slovensko, a.s., |BAN : SK21 5600 0000 00921454 4004 .

(2) škobký klub detí pri Základnej škole , V. Pau|ínyho Tótha 32, 905 0,1 Senica ;ŠrolsXý rluU
JÓti pri zárlaonej škole, KomenŠxého 959, 9o5 01 Senica; Šrolsxy klub detí pri Základnej
škole Sadová620,9o5 01 Senica;Šxotsxý ktub detí priZákladnej škole a materskou školou, J.
Mudrocha í343/19, 905 01 Senica .

2.1 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost'školského klubu detí je: pre

zákonného zástupcu žiaka 10,00 € / (slovom : desat' EURO / za jedného žiaka mesačne .
2.2 Príspevok sa uhrádza vopred do 10, dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na

účet:
a)žiaciZákladnej školy , ul V. Paulínyho Tótha 32 ,905 0'1 Senica : vedený v Prima banka

Slovensko, a.s, , lBAN: SK02 5600 0000 0092 1459 1003,
b) žiaciZákladnej školy , Komenského 959 ,905 01 Senica : vedený v Prima banka Slovensko

, a.s. , lBAN: SK61 5600 0000 0092 1457 5003,
c)žiaciZákladnej školy Sadová 620,905 01 Senica: vedený v Prima banka Slovensko, a,s.,

lBAN: SK59 5600 0000 0092 1456 0004,
d) žiaci Základnej škoIy s materskou školou , J, Mudrocha1343119,905 0'1 Senica: vedený

v Prima banka Slovensko, a.s., lBAN: SK21 5600 0000 0092 1454 4004 .



(S 1 Šxotsra jedáleň pri Materskej škole, Novomeského 1209t2,9o5 01 ,Senica ; Štolstá jedáleň
pri Základnej škole , !. Paulínyho Tótha 32, 9O5 01 Senica ; Štolstá jedáIeň pri Základnej
školy, Komenského 959, 9O5 01 Senica; Št<otstá jedáleň pri Základnej škole Sadová 620, 9o5
01 Senica ; Skolská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905
01 Senica .

3,1 Mesto Senica určuje výšku príspevku na stravovanie v školskejjedálni pri MŠ a v školskejjedálni
pri ZŠ na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne :

( stravníci od 2 - do 6 rokov )

(slovom : jedno euro 19 centov l zajedno dieťa denne )

( stravníci -zamestnanci )

(slovom : jedno euro 1 9 centov l za jednu osobu denne )

Desiata
0,28

Desiata
0,40

(slovom : jedno euro 41 centov / za jedného žiaka denne .)

( stravníci od 11 - do 15 r,lkorr ) Desiata
U,40

(slovom: jedno euro49 centov/zajednéhožiaka denne)

( stravníci-zamestnanci ) Desiata
X

(slovom: jedno euro19 centov / za jednu osobu denne )

(stravníci od2- do 6 rokov )

(slovom : jedno euro 'l9 centov / za jedno dieťa denne )

( stravníci od 6 - do 11 rokov )

Desiata Obed Olovrant Spolu €
0,28 0,68 0,23 1,19 €

Desiata Obed Olovrant Spolu €
X 1,19 X 1,19 €

Obed Olovrant Spolu €
0,68 0,23 1,19 €

Obed Olovrant Spolu €
1,01 X 1,4,1 €

Obed Olovrant SpolLt €
1,09 X 1,49 €

Obed Olovrant Spolu €
1,19 X 1,19 €

3,4 Zákonný zástupca diet'at'a alebo žiaka uhrádza výšku finančného prispevku na stravovanie určenú
týmto VZN podl'a vekových kategóriístravníkov určenú v bode 3.3 čl. 2 tohto VZN,

3.5 Zákonný zástupca diet'at'a alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradit'
finančný príspevok na účet školských jedální a to mesačne vopred najneskór do 15. dňa
predchádzajúceho kalendárneho meslaca .

3.6. Neúčast' na stravovaní v Materskej škole je možné nahlásit' do 8.00 hodiny príslušného dňa
vedúcej školskej jedálne. Neúčast' na stravovaní sa zohl'adní v najbližšom mesiaci.

3.7, Neúčast' na stravovaní v základných školách je možné nahlásit' deň vopred do 14.00 hod.
vedúcej príslušnej školskej jedálne. Neúčast' na stravovaní sa zohl'adní v najbližšom mesiaci.

4 | Základná umelecká škola , Vajanského 27 ,905 01 Senica
4.1 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej
škole je mesačne:

- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - prípravka
- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - prípravka
- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - základné štúdium
- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - základné štúdium

rozšírené vyuěovanie o druhý hlavný predmet
- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - prípravka .

- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - prípravka

umeleckej

4,00 €
5,00 €
4,00 €
6,00 €

4,00 €
5,00 €

01 Senica .



rozšírené vyuěovanie o druhý hlavný predmet
- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - základné štúdium
- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - základné štúdium

rozšírené vyučovanie o tretí hlavný predmet
- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - prípravka

a) kultúrnom
b) tanečnom
c) spoločensko- vednom
d)technickom
e) športovom
f) športové kluby

a) kultúrnom
b) tanečnom
c) spoločensko- vednom
d)technickom
e) športovom
f) športové kluby

a) kultúrnom
b) tanečnom
c) spoločensko- vednom
d)technickom
e) športovom
f) športové kluby

- diet'a od ,1 roka do 5 rokov
- diet'a od 1 roka do 5 rokov ( okrem Materského centra)

4,00 €
6,00 €

4,00 €
- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - prípravka

rozšírené vyučovanie o tretí hlavný predmet
- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - základné štúdium.

....,.,,.... nepovol'uje sa štúdium

- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - základné štúdium

- zákonný zástupca žiaka pri skupinovej výučbe - žiaci nad í 5- 25 rokov 4,00 €
6,00 €

15,00 €
20,00 €

- zákonný zástupca žiaka pri individuálnej výučbe - žiaci nad 15- 25 rokov
- dospelá osoba pri skupinovej výučbe
- dospelá osoba pri individuálnej výučbe

4.2 Príspevok sa uhrádza vopred do 10, dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca,
bezhotovostne na účet Základnej umeleckej školy , Vajanského 27,905 01 Senica vedený v prima
banka Slovensko, a,s,, IBAN: SK95 5600 0000 0092 1461 6004.

5 ) Centrum vo!'ného času , Sadová 646, 905 01 Senica

5.1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost'centra vol'ného
urČuje pre obyvatel'ov s trvalým pobytom v meste Senica pre deti, žiakov od 5 rokov
dovišenia ,í5 rokov veku nasledovne :

- zákonný zástupca žiaka v záujmovom útvare

4,00 €
6,00 €

času sa
veku do

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
2,00 €

5.2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost'centra vol'ného času sa
urČuje pre obyvatel'ov bez trvalého pobytu v meste Senica, s príspevkom obce/mesta v ktorej má
osoba trvalý pobyt od pát'rokovveku do dovřšenia'15 rokovveku nasledovne:
- zákonný zástupca žiaka v záujmovom útvare

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
2,00 €

5.3. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost' centra vol'ného času sa
určuje pre obyvatel'ov bez trvalého pobytu v meste Senica a bez príspevku obce, v ktorej má osoba
trvalý pobyt od pát'rokov veku do dovíšenia 15 rokov veku nasledovne :

- zákonný zástupca žiaka v záujmovom útvare

5.4. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost' centra vol'ného času sa
určuje pre obyvatel'ov s trvalým pobytom v meste Senica, bez trvalého pobytu v meste Senica pre deti
od í roka - 5 rokov veku , mládež a dospelých nad 15 do 30 rokov veku nasledovne :

- zákonný zástupca žíaka v záujmovom útvare

8+6 =14€
8+6 =14€
8+6 =14€
8+6 =í4€
8+6 =14€
8+2 =10€

2,00 €
6,00 €



- dospelá osoba v Materskom centre 2,0O €
- mládež od í 5 - 18 rokov ( okrem šporlových klubov a Materského centra) 6,00 €
- dospelá osoba nad '18 rbkov - 30 rokov (okrem šporlových klubov a Materského centra) 1o,o0 €

5.5 Príspevok za príslušný školský rok sa uhrádza polročne. Prvá platba do 10. dňa mesiaca október
zaobdobie09.-12príslušnéhokalendárnehoroku.Druhápolovicado10,dňa mesiacajanuárza
obdobie 01,- 06. nasledujúceho kalendárneho roka. Platby sú realizované bezhotovostne na účet
Centra vol'ného času , Sadová 646, 905 01 Senica vedený v Prima banka Slovensko, a.s. , lBAN :

SK10 5600 0000 0092 1034 4005 .

čl. e
Spoločné a závereéné ustanovenia

1 . Na tomto všeobecne záváznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupitel'stvo v Senici dňa 27 ,júna
2016 , schválené uznesením č.10120161297

2. Toto všeobecné závázné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2016.

3, Týmto Všeobecne závázným nariadením mesta Senica č. 63 /2016 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnost'ou škól a školských zariadení v pósobnosti
mesta Senica sa zrušuje Všeobecne závázné nariadenie č. 4412008 zo dňa 01.októbra 2008
v znení neskorších zmien a doplnkov.
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