Pôvodné znenie č. uznesenia ............................
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
( úplné znenie)
Mestské zastupiteľstvo v Myjave na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na základe § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Mesto Myjava je zriaďovateľom:
Materskej školy, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava, vrátane
- EP SNP 407/1, 907 01 Myjava
- EP Hoštáky 671/12, 907 01 Myjava
Základnej školy, Viestova 1, 907 01 Myjava
- Školského klubu detí pri Základnej škole, Viestova 1, 907 01 Myjava ako súčasť školy
Základnej školy, Štúrova 18, 907 01 Myjava
- Školského klubu detí pri Základnej škole, Štúrova 18, 907 01 Myjava ako súčasť školy
Základnej školy s materskou školou, Turá Lúka 131, 907 03 Myjava
- Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Turá Lúka 131, 907 03 Myjava
ako súčasť školy
Základnej umeleckej školy, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava
Centra voľného času, Dolná štvrť 368/23, 907 01 Myjava
Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
Materské školy
a) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
b) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole je 25, 00 EUR.
c) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré k 1. septembru nedovŕšilo tri roky
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veku je 30, 00 EUR . Po dovŕšení veku troch rokov dieťaťa bude výška príspevku upravená
podľa čl. 2 bod b.) a to od nasledujúceho mesiaca po dovŕšení veku troch rokov.
d) Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá trvalý pobyt v meste Myjava, výška príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v materskej škole je 35,
00 EUR.
e) Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá trvalý pobyt v meste Myjava výška príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, ktoré k 1. septembru nedovŕšilo tri roky veku je 40, 00 EUR . Po dovŕšení veku troch
rokov dieťaťa bude výška príspevku upravená podľa čl. 2 bod d.) a to od nasledujúceho
mesiaca po dovŕšení veku troch rokov.
f) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, bezhotovostne na účet
materskej školy alebo poštovou poukážkou.
Základná umelecká škola
a) Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa
vzdelávacieho programu vzdelávania pre žiakov základnej umeleckej školy, môže
organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov
stredných škôl a dospelých.
b) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
na štúdium v základnej umeleckej škole:
- 5,50 eur pre individuálne vzdelávanie žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25
rokov v jednom odbore,
- 7,00 eur pre individuálne vzdelávanie žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25
rokov za každý ďalší odbor,
- 7,00 eur pre individuálne vzdelávanie žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25
rokov ak navštevuje i inú základnú umeleckú školu,,
- 4,00 eur pre skupinové vzdelávanie žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov
v jednom odbore,
- 6,00 eur pre skupinové vzdelávanie žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov
za každý ďalší odbor,
- 6,00 eur pre skupinové vzdelávanie žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov
ak navštevuje i inú základnú umeleckú školu,
- 13,00 eur pre štúdium dospelých v skupinovej forme,
- 15,00 eur pre štúdium dospelých v individuálnej forme.
c) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet
základnej umeleckej školy alebo poštovou poukážkou.
Školské kluby detí
a) Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú
školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v
čase školských prázdnin.
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b) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí je :
- na jedno dieťa 15,00 EUR mesačne
- súrodenci ( 2 deti a viac ) 8,00 EUR mesačne
c) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet školy
alebo poštovou poukážkou.
Centrum voľného času
a) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb vo veku 30
rokov v ich voľnom čase.
b) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelých na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť centra voľného času sa určuje:
- ak má dieťa, osoba trvalý pobyt na území mesta Myjava:
Prispievateľ
Nezaopatrené dieťa vo veku 5 r. –
15 r. veku , študent
Dospelá osoba

Mesačná výška príspevku
4,00 €
6,00 €

-ak nemá dieťa, osoba trvalý pobyt na území mesta Myjava a príslušná obec resp. organizácia
prispieva vo forme dotácie na činnosť centra voľného času sa výška príspevku rodiča odvíja
od dotácie obce:
Prispievateľ

Mesačná výška príspevku

Nezaopatrené dieťa vo veku 5 r. –
15 r. veku

4, 00 €

-ak nemá dieťa, osoba trvalý pobyt na území mesta Myjava a príslušná obec neprispieva
formou dotácie na činnosť centra voľného času:
Prispievateľ

Mesačná výška príspevku

Nezaopatrené dieťa vo veku 5 r. –
15 r. veku

4 + 8 = 12 €

c) Príspevok sa neuhrádza, ak žiak/študent odovzdá do centra voľného času vzdelávací
poukaz za podmienky, že dieťa má trvalý pobyt na území mesta Myjava. Ak žiak/študent
nemá trvalý pobyt na území mesta Myjava, odovzdá vzdelávací poukaz a obec poskytne
dotáciu na činnosť centra voľného času, výška príspevku sa úmerne zníži.
d) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet školského zariadenia dvakrát ročne, za
obdobie január až jún do 31.marca. a za obdobie september až december do 30.októbra.
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Príspevok na žiaka centra voľného času s trvalým pobytom v inej obci/meste poskytuje
príslušná obec na základe žiadosti zriaďovateľa alebo zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške
8,00 € / žiak/mesiac na obdobie január až jún a na obdobie september až december.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1)Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave
uznesením č.
dňa
a nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2020.
2) Ruší sa Všeobecné záväzne nariadenie č. 50/2012 zo dňa 21. 06. 2012 vrátane dodatkov č.
1 až 8.

Pavel Halabrín
primátor mesta
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Myjava :
I.

p r e r o k o v a l o:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa

a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
II. s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa

a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
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Dôvodová správa
k návrhu Všeobecnému záväznému nariadeniu o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na
dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
Návrh všeobecne záväzného nariadenia prekladáme v súlade so zákonom č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov , ktorým upravujeme výšku príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na dieťa, žiaka :
- v materských školách
- v školských kluboch detí
- v centre voľného času
Termín účinnosti : 1.9.2020
Dôvodom na úpravu výšky dotácie
-

nepostačujúci medziročný nárast jednotkovej výšky dotácie na dieťa resp.
žiaka v rámci Výnosu dane pre rok 2020 pre uvedené kategórie, čo postačuje
na pokrytie mzdových nárokov zamestnancov a čiastočnú prevádzku
zariadení.
dotácia
suma

2016
71,1

2017
78,87

2018
84,16

2019
93,781

2020
95,288

-

celkový ročný nárast cien energií a materiálneho zabezpečenia pre výchovnovzdelávací proces.

-

zavedenie zvýšeného poplatku pre materské školy pre deti vo veku do troch
rokov, ktorý sa odvíja od zvýšených požiadaviek na čistiace a hygienické
potreby, zvýšená potreba výmeny posteľnej bielizne, materiálu na výchovu
a vzdelávanie, hračiek, ..

-

zavedenie zvýšeného poplatku pre materské školy pre deti z trvalým
pobytom na území inej obce, ktorý sa odvíja od každoročnej potreby
dofinancovania materských škôl Mestom Myjava.

-

ponechanie možnosti uplatnenia vzdelávacích poukazov u žiakov základných
škôl a študentov stredných škôl ako náhrada platby školného v centre
voľného času. V roku 2019 došlo k zníženiu celkového počtu neuplatnených
resp. neodovzdaných vzdelávacích poukazov , čím pri zvýšení školného
predpokladáme, že dôjde k nárastu odovzdávania vzdelávacích poukazov.

Príloha k dôvodovej správe

Zariadenie/škola
Materská škola
- dieťa v MŠ
s trvalým pobytom
bez trvalého pobytu
- dieťa v MŠ do 3 rokov
s trvalým pobytom
bez trvalého pobytu
Školské kluby pri ZŠ
Jednotlivec
Súrodenci

Pred úpravou

Po úprave

15,00 €
25,00 €
35,00 €
30,00 €
40,00 €
7,00 €
4,00 €

15,00 €
8,00 €

5,50 €
4,00 €
15,00€
13,00 €
7,00 €
6,00 €

Bezo zmeny

2,00 €
bez poplatku
3,00 €

4,00 €
bez poplatku
6,00 €

ZUŠ
individuálne /osoba
skupinové/ osoba
dospelá osoba individuálna
dospelá osoba skupinová
individuálne -ďalší odbor
skupinové - ďalší odbor
CVČ
Žiak, študent
Žiak, študent odovzdá VP
Dospelá osoba

