VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. 6/2022
zo dňa 22.06.2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nová Baňa
Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 ustanoveniami § 28, § 49, §
114 a § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určujú finančné príspevky zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa, a to v:
1. Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa vrátane elokovaných pracovísk na
ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 6230.
2. Základnej umeleckej škole, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa.
3. Školskom klube detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa.
4. Centrách voľného času – v CVČ pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
a v CVČ, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa.
5. Školských jedálňach – a to v ŠJ pri Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa –
ŠJ Nábrežná 2, ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230 Nová Baňa a v ŠJ pri ZŠ Jána
Zemana, Školská 6.
Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole sa v zmysle § 28 ods. 5 školského zákona určuje vo výške 20,00 €.
Čl. 3
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok za pobyt
dieťaťa v materskej škole
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
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.
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2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy 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
príspevku.
Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v Základnej
umeleckej škole v Novej Bani sa v zmysle § 49 ods. 4 školského zákona určuje
nasledovne:
a) Prípravné štúdium hudobný odbor – skupinové vyučovanie

6,00 €/mesiac

b) Hudobný odbor – individuálne vyučovanie

9,00 €/mesiac

c) Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie

4,00 €/mesiac

d) Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie

4,00 €/mesiac

e) Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov

2,00 €/mesiac

f) Štúdium pre dospelých do 25 rokov

15,00 €/mesiac

g) Štúdium pre dospelých nad 25 rokov

25,00 €/mesiac

Čl. 5
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na štúdium v Základnej umeleckej škole
1. Riaditeľ Základnej umeleckej školy, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí pri
ZŠ Jána Zemana sa v zmysle § 114 ods. 6 školského zákona určuje vo výške 8,00 €.
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Čl. 7
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov v školskom klube detí
1. Riaditeľ Základnej školy Jána Zemana, ktorej súčasťou je Školský klub detí, môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Centrách voľného času
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centrách voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa sa v zmysle § 116 ods. 6 školského
zákona určuje nasledovne:
a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov
- za každý krúžok 1,00 €
b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov
- za každý krúžok 2,00 €
c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade že obec prispeje na
záujmové vzdelávanie dieťaťa:
- za každý krúžok 1,00 €
d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje
na záujmové vzdelávanie dieťaťa:
- za každý krúžok 6,00 €
2. Riaditeľ Centra voľného času je oprávnený určiť cenník poplatkov na ostatné voľnočasové aktivity zabezpečované Centrom voľného času okrem pravidelnej činnosti
záujmových útvarov, a to napr. jednorazové použitie internetu, letné tábory,
príležitostná činnosť a pod.
Čl. 9
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na činnosť centra
voľného času
1. Riaditeľ Centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 1. a) a 1. c), ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 10
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach
(§140 ods. 9 a 10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov)
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Nová Baňa, poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu
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režijných nákladov. Uvedené príspevky uhrádza aj dospelý stravník (zamestnanec
školy a školského zariadenia a iné dospelé fyzické osoby stravujúce sa v školskej
jedálni).
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu
finančných pásiem ustanovených a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom
webovom sídle. Zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nová Baňa sú v 3. finančnom pásme.
a) Školské jedálne pri Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa - ŠJ Nábrežná 2, ŠJ
Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230
Ukazovateľ

Materská
škola
dieťa MŠ od
2 do 6 rokov
zamestnanci,
iné fyzické
osoby

Náklady na nákup potravín na Spolu
jedno jedlo 3. finančné pásmo náklady
na nákup
potravín
desiata
0,38 €

obed
0,90 €

olovrant
0,26 €

1,41 €

1,54 €
1,41 €

b) Výška režijných nákladov v Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa - ŠJ
Nábrežná 2, ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230
Paušálny mesačný príspevok pre dieťa MŠ
Režijné náklady pre zamestnancov a iné fyzické osoby

1,00 €/ mesiac
1,00 €/ obed

c) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana Nová Baňa
Ukazovateľ

Základná
škola
od 6 do 11
rokov
od 11 do 15
rokov
zamestnanci,
iné fyzické
osoby

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo 3. finančné pásmo

obed
1,21 €
1,30 €
1,41 €
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d) Výška režijných nákladov v Školskej jedálni pri ZŠ Jána Zemana Nová Baňa
Paušálny mesačný príspevok pre žiaka ZŠ
Režijné náklady pre zamestnancov a iné fyzické osoby

4,00 €/ mesiac
1,00 €/ obed

3. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,30 € podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších právnych predpisov) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
obed a iné jedlo. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne
vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej
škole.
5. Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka podľa pokynov riaditeľa materskej školy alebo
základnej školy. Za žiaka na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa nedodrží povinnosť prihlásenia/odhlásenia žiaka
uhrádza príspevok za daný deň v plnej výške.
6. Dieťaťu (stravníkovi), u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania
nezabezpečí patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.
Článok VII.
Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
1. Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských
výchovno-vzdelávacích
zariadeniach
a v školských
jedálňach
stanovených týmto VZN určia riaditelia príslušných škôl a školských zariadení
vnútorným predpisom. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj vnútorný predpis
o podmienkach úhrady príspevku zverejniť na webovom sídle školy a školského
zariadenia a v priestoroch školy a školského zariadenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 07.06.2022 do 21.06.2022 .
VZN schválené nariadením MsZ č. 6/2022 dňa 22.06.2022 .
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 29.06.2022 do 13.07.2022 .
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VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022.
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2021 zo dňa
23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová
Baňa a Dodatok č. 1 k VZN Mesta Nová Baňa č. 3/2021 zo dňa 22.9.2021 o príspevkoch na
čiastočnú úhradu v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta
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