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Dodatok č. 5 
zo dňa 04. 09. 2012, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy  
č. 3/2009 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 
 

Čl. I 
Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Vlachy schválilo v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima, v zmysle Finančných pásiem nákladov na nákup 
potravín, vrátene diétneho stravovania aktualizovaných MŠVVaŠ SR a zároveň na základe návrhov riaditeľov 
škôl týmto dodatkom zmeny v nasledovných ustanoveniach: 
1. v § 2 ods. 1, ktorý znie: 
"1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa s celodennou alebo poldennou výchovnou 
starostlivosťou je stanovený výške  7,88 % aktuálnej sumy životného minima (88,82 €) pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa § 2   písm. c) zákona   č.  601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (7,00 
€)." 
2. v § 2 ods. 2, ktorý znie: 
"2. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt  dieťaťa s celodennou alebo poldennou výchovnou 
starostlivosťou, ktoré žije v rodine,  ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, je stanovený vo výške 
1,87 % aktuálnej sumy životného minima (88,82 €) pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona  č.  
601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (1,66 €). 
3. v § 3 ods. 1, ktorý znie: 
"1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je príspevok 
stanovený vo výške  0,56 % aktuálnej sumy životného minima (88,82 €) pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 
2   písm. c) zákona   č.  601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (0,50 €). 
 4. v § 4 ods. 1 písm. a), ktorý znie: 
" a) zákonného zástupcu neplnoletého žiaka stanovený vo výške 1,13 %  aktuálnej sumy životného minima 
(88,82 €) pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. c) zákona   č.  601/2003 Z. z. o životnom minime 
v znení neskorších predpisov za každý záujmový útvar /krúžok/ (1,00 €) okrem mesačného príspevku v Centre 
voľného času na ul. Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch, kde mesačný príspevok zákonného zástupcu 
neplnoletého žiaka je stanovený vo výške 0 % aktuálnej sumy životného minima (88,82 €) pre jedno 
nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. c) zákona   č.  601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších 
predpisov (0,00 €)". 
5. v § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa a doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b)  
6. v § 4 ods. 1 písm. b), ktoré znie: 
"b) dospelej osoby vo výške 0,51 %  aktuálnej sumy životného minima (194,58 €) pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu podľa § 2  písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (1,00 €) 
za každý záujmový útvar". 
7. v § 4 ods. 3, ktorý znie:  
„zriaďovateľ túto rozhodovaciu kompetenciu v zmysle ods. 2 deleguje na riaditeľa základnej školy a 
riaditeľa/riaditeľku centra voľného času.  
8. v § 5 ods. 1 písm. a), ktoré znie: 
"a) pre dieťa v materskej škole - stravníci vo veku od 2 do 6 rokov : 
      desiata  0,26 € 
      obed  0,64 € 
      olovrant 0,22 € 
      spolu :  1,12 € " 
9. v § 5 ods. 1 písm. b), ktoré znie: 
"b) pre žiakov - stravníci vo veku od 6 do 11 rokov  - obed 0,95 € 
     stravníci vo veku od 11 do 15 rokov  - obed 1,01 €." 
 
 

Čl. II 
1. Schválením tohto dodatku sa ruší Dodatok  č. 4 k VZN č. 3/2009. 
2. Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 01. 10. 2012. 
 
           Ľubomír   Fifik 
                   primátor mesta, v. r.                                                                                      



 


