NÁVRH NA UZNESENIE
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm.
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, 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
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium
v jazykovej škole.
VZN č. 13/2008 sa mení a dopĺňa takto:
I.
-

v čl. II. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. (1) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí v sume od 1,99 EUR do 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka.

-

Pod čiaru sa vkladá poznámka 3) zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-

v čl. III. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 115 ods. (5) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
strediska záujmovej činnosti v sume od 3,31 EUR do 15 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka.

-

v čl. IV. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 117 ods. (7) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním
v školskom internáte v sume od 13,27 EUR do 45 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka.

-

v čl. V. ods. 1. znie takto:
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje stravovanie
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“) Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (9)
zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení určuje takto:
a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov:
RAŇAJKY:
0,37 EUR,
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DESIATA:
0,23 EUR,
OBED:
od 1,00 do 1,26 EUR,
OLOVRANT:
0,17 EUR,
VEČERA:
od 0,65 do 0,79 EUR.
b) OBED:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,83 do 1,10 EUR,
- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,90 do 1,16 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,00 do 1,26 EUR.
c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ
SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v platnom znení:
RAŇAJKY:
0,44 EUR,
DESIATA:
0,28 EUR,
OBED:
od 1,20 do 1,51 EUR,
OLOVRANT:
0,20 EUR,
VEČERA:
od 0,80 do 0,96 EUR.
d) OBED - diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského
stravovania v platnom znení:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,00 do 1,31 EUR,
- v základnej škole/ strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,08 do 1,39 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,20 do 1,51 EUR.“
-

v čl. V. ods. 2. znie takto:
Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni (ďalej len „ŠJ“) určí pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až
d) tohto článku riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠJ.

-

v čl. VI. ods. 1. znie takto:
Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“) Prešovský
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (5) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje
takto:
a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov:
RAŇAJKY:
0,37 EUR,
DESIATA:
0,23 EUR,
OBED:
od 1,00 do 1,26 EUR,
OLOVRANT:
0,17 EUR,
VEČERA:
od 0,65 do 0,79 EUR.
b) OBED:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,83 do 1,10 EUR,
- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,90 do 1,16 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,00 do 1,26 EUR.
c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ
SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v platnom znení:
RAŇAJKY:
0,44 EUR,
DESIATA:
0,28 EUR,
OBED:
od 1,20 do 1,51 EUR,
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OLOVRANT:
0,20 EUR,
VEČERA:
od 0,80 do 0,96 EUR.
d) OBED - diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského
stravovania v platnom znení:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,00 do 1,31 EUR,
- v základnej škole/ strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,08 do 1,39 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,20 do 1,51 EUR.“
-

v čl. VI. ods. 2. znie takto:
Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni (ďalej
len „VŠJ“) určí pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až d) tohto článku
riaditeľ školy, ktorej súčasťou je VŠJ.

-

v čl. VII. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 53 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení určuje
výšku príspevku na úhradu ročných nákladov t.j. školné v jazykovej škole:
a) vo výške od 73,02 EUR do 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu3) na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným
dieťaťom2),
b) vo výške od 92,94 EUR do 100 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
podľa osobitného predpisu3) na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou osobou,
a výšku zápisného vo výške 6,63.EUR.
II.

- článok VIII. Záverečné ustanovenie znie takto:
1. VZN PSK č. 19/2010 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 2. marca 2010 uznesením č. xxx/2010
nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom vyhlásenia t.j. 2. marca 2010.
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