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Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  č. 4/2017 

o určení výšky príspevkov v  školách a školských 

zariadeniach  
 

 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa  § 6  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení  neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský 

zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 

 

Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017  

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

 Tento dodatok mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves     

č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach takto: 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

§ 2 
 

1. PRVÁ ČASŤ, § 1 Predmet nariadenia sa mení nasledovne: 

 

„1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) určuje: 

a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, 

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 

umeleckej škole, 

c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí, 

d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času, 

e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni,  

f) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady 

vo výdajnej školskej jedálni.“ 
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2. DRUHÁ ČASŤ, § 3 Výška príspevku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 „1.  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole: 

a) od 2 do 3 rokov veku dieťaťa 40,00 Eur 

b) od 3 do 5 rokov veku dieťaťa  

(okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) 18,00 Eur 

c) od 3 do 5 rokov veku dieťaťa počas hlavných  

školských prázdnin (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) 40,00 Eur 

d) MŠ, Tehelná 20  5,00 Eur 

e) MŠ, I. Krasku 3 5,00 Eur 

 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 

škole: 

2.1. od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do 

zberu údajov (čestné prehlásenie)  

a) prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie 11,00 Eur 

b) prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie 8,00 Eur 

c) rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 14,00 Eur 

d) rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 11,00 Eur 

2.2. od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do 

zberu údajov (čestné prehlásenie) a navštevujú viac ako jeden skupinový odbor 

alebo dva hudobné nástroje 

a) prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie 25,00 Eur 

b) prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie 15,00 Eur 

c) rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 30,00 Eur 

d) rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 20,00 Eur 

2.3. od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do 

zberu údajov (čestné prehlásenie) základnej umeleckej škole iného zriaďovateľa 

a) prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie 50,00 Eur 

b) prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie 35,00 Eur 

c) rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 60,00 Eur 

d) rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 45,00 Eur 

2.4. pracujúci od dovŕšenia 25 rokov pre každý jeden odbor a hudobný nástroj 

a) základné štúdium individuálne vyučovanie 80,00 Eur 

b) základné štúdium skupinové vyučovanie 50,00 Eur 

 

3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí: 

     8,00 Eur 

  

4. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času:  

a) deti od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku  

za každý záujmový útvar  1,00 Eur 

b) žiaci a študenti od 15 do dovŕšenia 25 rokov veku 

za každý záujmový útvar 3,00 Eur 

c) osoby od dovŕšenia 25 rokov veku a pracujúci dospelí 

za každý záujmový útvar 5,00 Eur 

d) denné a pobytové tábory počas hlavných  

školských prázdnin 10,00 Eur 
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5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov.  

  

6. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady na 1 obed vo 

výške: 

a) materské školy 0,40 € 

b) základné školy 0,50 € 

c) diétne stravovanie realizované formou donášky stravy 

do školského stravovacieho zariadenia 0,10 € 

 

7. Zamestnanec školy a  školského zariadenia uhrádza náklady na potraviny podľa bodu 5 

a režijné náklady vo výške 1,40 Eur/1 obed.
1
 Úhrada za stravu sa realizuje podľa Zákonníka 

práce príp. platnej kolektívnej zmluvy. 

 

8. Dôchodcovia sa môžu v školskom stravovacom zariadení stravovať, ak to umožňuje 

jeho kapacita (sociálny program mesta). Dôchodca uhrádza náklady na potraviny podľa bodu 

5 a režijné náklady vo výške 1,40 Eur/1 obed.
2
 

 

9. Pre rodiny so štyrmi a viacerými deťmi vo veku od 3 do dovŕšenia 15 rokov veku sa 

príspevky podľa bodov 1, 2, 3 a 4 znižujú o 50%. O znížení príspevku rozhodne riaditeľ školy 

alebo školského zariadenia po predložení žiadosti zákonného zástupcu a overení uvedených 

skutočností. Zníženie sa uplatní od nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti.“ 

 

3. DRUHÁ ČASŤ, za § 3 Výška príspevku sa vkladá § 3a Podmienky úhrady príspevku 

v školskej jedálni: 

 

„1.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady v školskej 

jedálni a výdajnej školskej jedálni je možné realizovať zriadením trvalého príkazu, poštovou 

poukážkou, prevodom z osobného účtu na účet školskej jedálne. 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady uhrádza 

zákonný zástupca stravníka alebo stravník mesiac vopred, najneskôr do 15. dňa 

predchádzajúceho mesiaca.  

 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady za mesiace 

september a október sa uhrádzajú v jednej platbe najneskôr do 15. 9. príslušného 

kalendárneho roka. 

 

4. V prípade zriadenia trvalého príkazu na úhradu príspevkov vedúca školskej jedálne 

vykoná ich vyúčtovanie podľa skutočnosti na konci školského roka, najneskôr do 15. 7. 

príslušného kalendárneho roka a prípadný preplatok vráti na účet platiteľa. V ostatných 

prípadoch vedúca školskej jedálne zníži úhradu na daný mesiac o odhlásenú neodobranú 

stravu za minulý mesiac.  

 

                                                           
1 § 140 ods. 3 a 10 a § 141 ods. 3 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
2 § 140 ods. 3 a 10 a § 141 ods. 3 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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5. Stravu je potrebné odhlásiť v školskej jedálni 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 h 

predchádzajúceho pracovného dňa resp. predchádzajúceho dňa školského vyučovania. 

Zákonný zástupca stravníka resp. stravník je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov a príspevok na režijné náklady za neodhlásenú neodobratú stravu. 

 

6. Úhrada príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady 

zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka sa zníži o výšku dotácie poskytnutú podľa osobitného 

predpisu
3
.“ 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

 1.  Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 bol vyvesený na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta od 10. 4. 2019. 

 

 2.  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 2                  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 na zasadnutí dňa 25. 4. 2019, pod   č. ..../2019. 

  

 3.  Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017  bol vyhlásený vyvesením 

na úradnej tabuli 29. 4. 2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Pavol Bečarik   
      primátor mesta 

 

 

                                                           
3 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov 


