Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Brezová pod Bradlom č. 2/2012
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na dieťa a žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a o výške príspevku na nákup potravín v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
I. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu detí predškolského veku do základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom.
2. Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom.
3. Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín v
školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom.
Mesto Brezová pod Bradlom je zriaďovateľom:
1. škôl:
a) Materská škola Budovateľská 348/11, Brezová pod Bradlom
b) Materská škola Sídl. D. Jurkoviča 426/2, Brezová pod Bradlom
c) Základná škola Sídl. Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom
d) Základná umelecká škola, Horný rad 566/89, Brezová pod Bradlom
2. školských zariadení:
a) Školský klub detí pri ZŠ, Piešťanská 12, Brezová pod Bradlom
b) Centrum voľného času, Horný rad 566/89, Brezová pod Bradlom
c) Školská jedáleň pri Materskej škole Budovateľská ulica 348/11, Brezová pod
Bradlom
d) Školská jedáleň pri Materskej škole Sídl. D. Jurkoviča 426/2, Brezová pod Bradlom
e) Školská jedáleň pri ZŠ Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom

1

II. ČASŤ
Určenie miesta a času zápisu detí predškolského veku do základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom ako zriaďovateľ Základnej školy Dolné lúky 357,
Brezová pod Bradlom určuje termín zápisu detí predškolského veku do základnej školy na
sobotu predposledný týždeň v mesiaci január v danom školskom roku. Zápis dieťaťa na
povinnú školskú dochádzku sa koná v priestoroch základnej školy v čase od 9,00 hodiny.
III. ČASŤ
Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom.
Čl. 1
Materské školy
a) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne vo výške 7,50 € na jedno dieťa.
b) Zákonný zástupca neuhrádza príspevok za dieťa, ak:
- má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi,
- je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
- má prerušenú dochádzku v materskej škole na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby a rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
- nenavštevovalo materskú školu počas školských prázdnin alebo prerušenia prevádzky
materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom.
c) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na
účet mesta č. ú. 4602539001/5600.
Čl. 2
Základná umelecká škola
a) Zákonný zástupca dieťaťa, alebo dospelá osoba prispieva na výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole:
1. zákonný zástupca dieťaťa vo výške:
- pre individuálne vyučovanie
- pre skupinové vyučovanie

25 €/ polrok (5 €/ mesiac)
15 €/ polrok (3 €/ mesiac)

2. dospelá osoba vo výške:
- pre individuálne vyučovanie

50 €/ polrok (10 €/ mesiac)
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-

pre skupinové vyučovanie

50 €/ polrok (10 €/ mesiac).

b) Čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole sa nevzťahuje
na dieťa materskej školy, ktoré sa zúčastňuje vyučovania v základnej umeleckej škole v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy. Vyučovanie detí musí byť zahrnuté do
rozvrhu základnej umeleckej školy minimálne na jeden školský polrok.
c) Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku,
ak o to zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
d) Príspevok uhrádza zákonný zástupca za prvý školský polrok do 10. septembra v príslušnom
roku, za druhý školský polrok do 10.februára v príslušnom roku na účet základnej umeleckej
školy č.ú. 5046941001/5600.
Čl. 3
Školský klub detí
a) Zákonný zástupca žiaka prispieva mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného mestom vo výške 2 € na jedno dieťa.
b) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak
o to zákonný zástupca požiada písomne a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
c) Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka mesačne vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
na účet základnej školy č.ú. 5046958006/5600.
Čl. 4
Centrum voľného času
a) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a plnoletá fyzická osoba prispieva na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času, mesačne vo výške 1, 66 € za
jedno nezaopatrené dieťa, príp. za plnoletú fyzickú osobu
b) Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou centra voľného času sa nevzťahuje na
žiaka, ktorý odovzdá centru voľného času vzdelávací poukaz, ako osobitný ročný
príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej, alebo strednej
školy.
c) Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou centra voľného času sa nevzťahuje na
dieťa materskej školy, ktoré vykonáva záujmové vzdelávanie v rámci výchovnovzdelávacieho procesu materskej školy.
d) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
o to plnoletá fyzická osoba alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka požiada písomne
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a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
k hmotnej núdzi.
e) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
na účet mesta č. ú. 4602539001/5600.
IV. ČASŤ
Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín v
školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom.
1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole. Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci,
zamestnanci škôl a školských zariadení.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Mesto Brezová pod Bradlom na základe stanovených
finančných kategórií určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín nasledovne:
a) Školská jedáleň pri Materskej škole, Budovateľská ul. 348/11, 906 13
Brezová pod Bradlom
Stravníci od 2 – 6 rokov:
Desiata
(€)
0,30

Obed
(€)
0,66

Olovrant
(€)
0,23

Spolu
(€)
1,19

Olovrant
(€)
-

Spolu
(€)
1,19

Stravníci - zamestnanci:
Desiata
(€)
-

Obed
(€)
1,19

b) Školská jedáleň pri Materskej škole, Sídlisko D. Jurkoviča 426/2, 906 13
Brezová pod Bradlom
Stravníci od 2 – 6 rokov:
Desiata
(€)
0,30

Obed
(€)
0,66

Olovrant
(€)
0,23
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Spolu
(€)
1,19

Stravníci - zamestnanci:
Desiata
(€)
-

Obed
(€)
1,19

Olovrant
(€)
-

Spolu
(€)
1,19

c) Školská jedáleň pri Základnej škole, Dolné lúky 357, 906 13 Brezová pod
Bradlom
Stravníci
Stravníci od 6 – 11 rokov
Stravníci od 11 – 15 rokov
Stravníci - zamestnanci

Desiata
(€)
-

Obed
(€)
1,01
1,09
1,19

Olovrant
(€)
-

Spolu
(€)
1,01
1,09
1,19

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinní
uhradiť finančný príspevok mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne:
- č. ú. Školskej jedálne pri materskej škole: 4602537014/5600
- č. ú. Školskej jedálne pri základnej škole: 5046950004/5600.
4. Neúčasť na stravovaní v materskej škole je možné nahlásiť do 8.00 hodiny príslušného
dňa v materskej škole. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci.
Neúčasť na stravovaní v základnej škole je možné nahlásiť do 8.00 hodiny príslušného
dňa u vedúcej školskej jedálne. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom
mesiaci.
V. ČASŤ
Záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší VZN č.3 /2008 aj s jeho dodatkami č. 1,2,3,4,5.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom dňa 27.09.
20012 uznesením č. 98 /2012.
3. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2013.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod
Bradlom.

Mgr. Eva Ušiaková
primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 3.10. 2012
Zvesené z úradnej tabule dňa: 22.10.2012
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