
Vkobetne závAzné nariadenie meSt.II Zlaté Moravce 
Č . I 12008 7.0 dlla 24.09.2008 

o urccnJ vy!ky prispe\'ku zákonný<:h 7Á'lIUprov deli 8 žiakov RII čiastočnú úhradu nákladov 
v !kolách a v ~kolslcý<:h 7.ariadeniach Mesta Zlaté Mom\'CC 

Mestsk~ nstupiteTSl"O v Zlatý<:h Mora ,'(:i.,;h v i(m)'J1e f 6 od •. l • dk.,... SNR t . 3691 1990 Zb. o 
ob«:nom ... i.deni v znen i neskorik:h l.mien • doplnkov. § 2&. § 49, § 114.1116, t 140 lákona 
Č .24SI2008 Z. ... o výd>o'·c. vz.d,eli~.nl (M.olský úkon). o zmene:. doplnen i niek~h dk()fl()~ 

1010 v~ne ljvl7.né nan...knie meSll. kton! ultuje .-ýU:u prispe,ku na čiastočnil úhradu 
"'klado~ v ZUŠ. eVe SJXklrum. ~kolsl.ých kluboch deti. materských M.olloch • na ČWtotnú úhradu 
nill..oo.. • podmienky ilhrady ~ !.kolských jN611'lach v lriad'o~.tersl.cj p&oboosIi mesta Zlaté 
MoraV«'. . , 

Ú"odM ,,'I . ... ...,.i. 
Mesto Zlaté Mora,'cc podl'. dkona e. 2451'2OOS z. ... o *hoo...,. vz.d,eth..,i. o nnene. doplnmi 

nic:k~h dkonov určuje pn: jednOlli,é M.oly • ~kolskf zariadeni. na územI mesu. Zlalé Mora'u 
,)·!.ku priSJlC""lu zikonnéOO zástupcu did,r. alebo f iaka a dospelej osoby na čilSlotnú iI.....,u 
nákl..oo.. spojenú s činnosťou U;Ôl. U.olských urilklenJ. \'ý$ku prisJX~ ku lákonného 7jslupcU die!".! • 
• lebo tiaka. dospelého W1lvníka na n'lup potra~ln na jedoo jedlo. podmienky úhrady v ' kolsl ýc h 
jedill'lach v 1.1iad'ovaterskej pôsobnosti mesta Zlaté MOI1IV<:c 
2. Na čilSlotnú úhradu ..... 1..00.. spojených I ti noosfou !.kôl. U;olskýc h výchov ..... vzdclivack:h 

,ariadmi prispie, '" 
.) ú1tooný 7.ás1:Upca tiaka IIlCSaČnc 5Umou ~vi.,; 15 % :mmy t;\'OII1<!ho mini"", pn: jedno 
ne~ die"!'. podra osOOitntho prl'dpisu." 
b) 6ospc:IJi otobo rnesai:ne SUmou ""JVIIC 15 % sum) ti\"(ltného min i"", pn:)Cdnu plnoletú fyLickú 
050bU podr. osobitn&o predpisu.lI 

VýU;1I prispe' ku "" nilup potr:l\"in "" jedno jedlo podr. ' · .... mj'(:h kJurgóril W:I\"nílov určuje MS SR 
, '0 fiRančnjt:h pismac:h. Kool.n!tnu ..yllu prispe' ku na nákup potra~1n na jedoo jedlo ultuje 
mad'm ... ef. 

_ V)'JkM meuohého pri5 pl'\' k~ n. t L~5tocn i ol hnul u vj'dnkov ... 
Jkole od OU)\t. 200II ~ 31.12.200II 

pobyl d lel'MI" v m~tt ... k~j 
l SO,_ Sk ( 4,97€) 

• V9~1uI meuoh" ~o prispt,·k. u t ilUlol.lI' 
Ikole od 0 1.01.2009 

" h nul u \"jdnko.· ... pobyl dlcoľ. I'. ~ m~ttr"""j 

5,OO E( 151 Sk ) 

PriSpe\lol ~ "",!efSlej!.kole SI neuhrjdn zl dio:f • 
• l klon! mio jeden rok pred plnmím povinnej M.olsl.tj doc:háddy 
bl ... úkonn)' zástupca predloti rildilCrO\-. ""'Iersl.cj !koly doklad o 10m. k je pobenoterom dh-ly 
v h~ noldzi. prispr.~ov k d"~e v h~ noldzi (podr. zál.ona~. 5991200) 7...z. O pomoc:; 
v hlllOlMj núdzi. O zmene. doplnmi nidtooých 7ákonov) 
t) llon!je umÍtstlltflt v 'lMiadmJ ili dk'-de nuhodnulÍII súdu 

llf 2 pl§m. c) lálona č. 60112003 1..1.. <I fi~OInom n,inime. O 7.mefIC . dopLneni n",kl~h ,jlOl>Ov 
2"f 2 plsm .• ) úlona Č . 6(1112003 Z.L ti t.ivOInom minime , o zmene. dopLneni nicktorjt:h ..... kooov 



Príspevok v materskej ~ole na základe rozhodnutia zriaďovateľ .. sa neuhráo:l7. .. 7..1 diet'a 
a) kton! má prerušenir dochádzku do materskej školy na viac ako 30 IX> sebe naslcdujircich 
lutlcndárnych dni ~ dôvodu choroby aleb<! l , rodinn)'eh dôvodov preukázatern)'m sJ>ÔSObOm, 
b) ktO«! nedochádz&1o do materskej ~koly v čase .!.kolskýeh pnízdnin aleb<! b<!1& pren,r.šen.i. pn:vád~.ka 
materskej ~koly zapríčinená zriaďovateľom aleb<! inými závmými dôvodmi, v týchlo pripadoch 
uhrádlJl l1ikonný zistup:;a IX>memú časl' určentho pfispevku 

Ttnnin a sJlÔSOb irlmwy prispe\'ku urti riaditeľ malerskej .!.koly \-nútomým predpisom .!.koly. 

" ZlI kl.-dd ~mel«ká Jkol. 

I ) Vý!kM m.".at n~ ho p rí. pcvku n .. l i""t""'nu ii h nod u ""kladov spoju )'t h ~ Jtud iom v zá kl~dn .. j 
ume!ttkej I kole 

Al l' ripnov n~ 1t .. d ium 
v matern.ej ~kole P,I'HV 
v ZU5i .kupi"""é vyutov""ie 
individwllne vy~ov""ie 

8 ) Z' kl.dn~ Itúd i"m 
_ individuálne vy~ovanie 
- skupinovt vyučo\'anie 

- skupi novt vyučovan ie zborového spev" 

cl 5itoid lum p~ dospelých 
S" .. <knli -skupinové vyučovanie 
Sludenli -individuálne vyučovanie 
samosIaIne zárobko\" osoba· skupino\-o! vyuto\'""ie 
samOStatne drobková osoba _ indi vidwllne vyučovanie 

ll ) Úpno" y l koldho: 
Lial<. kt"", nav~te\'uje dva hlavné predmely 

dvaja a viBl: súrodencov majir lr.VU v každom p«:dmete 

50,-Sk (1.65 €l 
100." Sk OJ! E) 
150., Sk (4.91€l 

200." Sk (6.63 €) 
150,-Sk (4.91€l 
50,-Sk (1,65 €l 

100.- Sk (3.31 €l 
150.- Sk (4.97 €l 
150.- Sk (4.97 €l 
200._ Sk (6.63 €l 

300._ Sk (9.95 €l 
50.-Sk {1.65 €l 

fTispevok v zu5i sa neuhrád~ ....... diefa. al.. plnoletý 1.iak alebo d konný zá!ilupca. ""plnoletého tiaka 
o to pisom'''' požiada a predloži doklad riaditeľovi zuS o 10m. že je poberateľom dávky v hmolnej 
núdzi a prispe\'kov k dávke v hmO/nej nUdzi. (podľa .Ak""" č. 59912003 Z,<C. o IX>moci v hmotnej 
núdzi II o zmene II doplneni niektorých • .!konov) 

Termi" a s.pôsob úhrady pfispe>'ku urtf riaditeľ základnej umeleckej ~koly vnútorným predpisom 
.u:oly, 

§ ' 
Skolský kl u b deti pri :táklad . j't h l kGl'ch 

Vj'l lu! n ....... I' '' f ho pml,",vku na I'i",tol'n li lih radu d kld ov nM .. ia nMt' ~ ko"kfho klu bp d eti 
pri Zli.kladnj"t h i koláeh od 0 1.09.2008 - J 1.12.2008 I ~,- Sk ( 4,97 € l 

• Vjilu! m ...... I' '' ''ho prÍ<I,",,,ku na I'i", tol'd u hnod. d kldo' - nM .. i"nost' ~ ko"kfhn kh,bp de tí 
pri Zli.kl. d nj'ch i koláth od 0 1.01.2009 !'í,OO € ( I S I,.. Sk ) 

Prispevok v Skolskýl:h kluboch deti za die!' .. ktorého zákonn)' zástupca predlot.i riaditeľ,wi základr>ej 
ško ly dotlad o tom, že je poberateľom dávky v hmotr>ej noo,.; a pfispevkov k dávke v hmotnej nUd:'" 
(podľa zákona Č. 59912003 Z_ot- o pomoci v hmolnej nUdzi a o zmene a doplneni niektor)\:h l.!konoV) 

SO,- Sk ( I ,6H) 



Tenni" a spôsob úhrady prispe~ku urči riaditeľ 7Akll>((nc,j Skoly ~núlom)m predpisom školy. 

" cvC Speklrum 

vý' ka me5Mtné ho pn'p""ku na ~i.sločn ú oíh nod u ná k1Ado~ 1"".itnS·~ h I ~ inn...,l'o .. Cen t no 
~ornfho l .... o Spektrom 50,- Sk ( 1,6!\ e l 

Prispevol: v CVe Spektrom sa neuhrádza za diefa. ak plnoletý žiak al~bo 7.AkQnny zástupca 
neplnoletého lillka o Io pioonm", poli!tda a predlož; doklad riaditeľo~i eve o tom. te je pobc",teľom 
dávky ~ hmotnej núdzi a prispe" ko~ k dá~ke ~ hmotnej núdzi (podľa zákona č. S909f200J Z.l.. 
o pomoci v hmotJlCCj nf>d.zi a o m>ene • dopln • .'nl niektorýl:h zákono~ l . 

Termin a spôsob úhrady prispe~ku urtí riaditeľ centnI ~orného času ~nútomym pn:dpísom školy. 

" Školski jed'ln t 

ztkonný 7ÁstUpca di .. faf. Uhrád7,l1 finančný prispe~ok na .I",vo~an ie ~o ~ýSke nák lado~ na n'ku~ 
pot",~ín podľa ~ekových kategórii .tn.~nikov ~ nad"ImosI; na odporú.čané výtivo,-é dávky v.úlad.< 
• finančnými pásmami určenymi Ministerstvom školstva SR. 
I. V)"!b p"'l'evkll nA ti.stočnú oíhnod u nli klado.. ~ ~ kuI. kj·c~ jfllilo\ach pri mlltenkých 
~kol"ch : >eko," btegóri. _ do (, roko.. 32,- Sk (1,06 e ) 
(z toho desiato. II Sk (O.26ť), obed 18 Sk (O,6Oť). 01o .. ",nI6 Sk(O.2Oť» 
- d""pelý llno" nlk _ finllnlný li mil na "'k,,1' ""lno"ln 32,_ Sk (1,00 €) 

2. Výška prispevku na čiastočnú úhradu nAklada .. v školsk)"Ch jedátftach pri základných Skolách: 
~ekov' kategória_ 6-11 !"OČni _ 15 Sk (0,83 e) 

ll-IS roční - 17 Sk (0,90 €) 
IS-19ročni - 3O Sk ( 1,00€) 
d""pelý "nonik fi .. n~ný limit nll n"kwp ""I ..... ·i. 3O,_"k (1,00 €) 

Výšku úhrady ceny obeda dospelých s\ta~nlkov ~ školsk)'ch jedálňach mesto. Zlaté MO<lIvcc 
(7,l1mestnanci Skôl a cudzí ~t",vníci). klorí hndia v cene obeda náklady na nákup pocravín I režijné 
náklady. urtl riadit~ľ školy vnútomym predpisom v súlade s finančnými pásmami na nakul' potravin 
určenými Ministersl~om Skolst~a Slovenskej republi ky. 

3. Podmienky (ih",dy prlspe" ku: 
a) prispe"ok vo ~ýške nákladov na nákup poc",vin uhrád7,l1 zákonný 7.MtUpcil dieťaťa a lebc 

žialat mesačne vopred do lS .do\a v mesiaci. 10: 
bankovým pre"odom 
In·.lým príkazom v prislušnej banke 

prevodným príkazom v prlslu!.""j banke 
bezhotovostným prevodom ce1. internet banking 
poSto~ou poukillou 
v hoIo"OSlí dclí. liaci v liN a ľU2:M 

b) odhlásil', resp. I'fihlásil' na stnlvu je možné I deň vopred. najneskÔ!" do 7.30 hod. ráno. 
Zákonný zástupca die!'a!'a alebo žiaka ~.o stravovania s"oje die!'. odh lasuje pri chorobe, 
odchode w Skoly apod .• za neodobratú. " čas neodhlásenú SInIVU sa finančná ani vecná 
n"hrada k 1u."e; 



" lá,'uff" . t l • • on.", 

M~t nsrupiterSlHI vlb!)..:h Mono,'eLleh sa umiesia "" \')-dani Vkoobccne zá_1zMho 
nanadmia člflOOl owSl c priSJlC',tu dlonno!ho dslupcu die'!'.!' •• 1ebo ti ...... lY čillSlofnu ilhndu 
nikladov V zuS. cvé Spd;trum. lJ<olskýl;h lluboc:h, ITUII~h Skolkh • podm~Uc:h ilh...ty 
\' Sl olský<-h jedal/lach v Dild'o".lcrskcj pôtobnosti Me§la Zlaté Mono>'ce dl'll 2"Jl9 .200S • toro 
V~..., 7 .. h "l;mé nariadenie nadobUda ~inoos" I S-tym dOOm od V)'\"Cscfli. nl úradnej tabuli 
Mcstslého úradu v ZlatYch Moravciach tj . 09.IO .200X 

2. V lN bolo vopred Z' ... ",jnené n. u.adnc:j t.buli obce pred jello preroI<uvllnim a po jc:1Io sch,'''cnl v 
luladc IO ,jkonom č. 36~f l990 Zb. 


