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 V Spišskej Novej Vsi  8. 6. 2011 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 16. 6. 2011 
 
PREDMET: 
Návrh Dodatku č. 2 VZN č.5/2009 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach.  
 
Predkladá :        
Prednosta MsÚ 

        
Spracoval:   
PhDr. Ľubica Šefčíková, ved. ŠÚ a OŠMaŠ       

     
    

Prerokované: 
Kolégium primátora 
MsR 
 
 
Dôvod predloženia:   
Aktuálna potreba    
          
 
Prizvaný:           
   
Podpisy:         
  
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 

1. Schvaľuje 
Návrh dodatku č. 2 k VZN č.5/2009 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach. 
 

2. Ukladá 
Zverejniť VZN v úplnom znení, informovať školy a školské zariadenia o výške 
príspevkov a zabezpečiť informovanosť rodičov. 



 
Dôvodová správa 
 
VEC:  Úprava VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
 
 
 Školský úrad a odd. školstva, mládeže a športu predkladá na základe návrhov 
riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
návrh na úpravu VZN č. 5/20009. 
 Najväčší deficit finančných prostriedkov v originálnych kompetenciách je 
v materských školách z dôvodu, že od roku 2005 sa nezmenil v Nariadení vlády SR 
koeficient materských škôl čo spôsobuje, že v súčasnom koeficiente nie je zohľadnená 
prevádzková a personálna náročnosť. Účinnosťou školského zákona sa znížil počet detí 
v triedach, čím naše mesto muselo znížiť kapacitné možnosti o cca 150 detí, t.j. dotáciu 
dostávame na menší počet detí, pritom sa ale nezmenili personálne  a prevádzkové nároky. 
Napriek  valorizácii miezd učiteľov a každoročného nárastu cien energií mesto dostáva na 
činnosť materských škôl menej finančných prostriedkov. 
 Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšiť mesačný  poplatok za čiastočnú úhradu nákladov v 
materskej škole zo 7 € na 10 €, pričom tieto finančné prostriedky od rodičov budú použité tak 
ako doteraz na zlepšenie materiálno-technického vybavenia materských škôl. V MŠ Potočná 
navrhujeme ponechať pôvodnú výšku príspevku – 3,50 €, nakoľko je v záujme mesta 
maximálna zaškolenosť detí z osady Vilčurňa. 
 
 Vyhláška MŠ SR č.306/2009 rozlišuje dve odlišné náplne činnosti v školskom klube 
detí a centre voľného času. Ide o pravidelnú a príležitostnú činnosť. Pre pravidelnú  činnosť 
v centre voľného času navrhujeme poplatok nemeniť, t.j. ostáva 1 € mesačne. 
 Navrhujeme do VZN doplniť príležitostnú, resp nepravidelnú činnosť v CVČ 
s poplatkom  0 €, a to z dôvodu, aby sa príležitostnej činnosti organizovanej CVČ mohli 
zúčastňovať všetky deti, ktoré o ňu prejavia záujem. Ide hlavne o deti, pre ktoré sa organizuje 
záujmová vzdelávacia činnosť na dopravnom ihrisku. Zjednotili by sme príspevok na 
nepravidelnú činnosť školských klubov detí a centra voľného času. 
 Tento spôsob evidovania detí by vyriešil financovanie prevádzkových nákladov 
dopravného ihriska, vrátane personálneho zabezpečenia kvalifikovanými vychovávateľmi. 
 
 MŠVVaŠ zaviedlo pre školské jedálne  s účinnosťou od 1.1.2010 finančné pásma na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného 
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín  pre diétne stravovanie. 
  Mesto Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení sa od 1.1.2010 
zaradil do prvého finančného pásma, a je v ňom ako jeden z posledných zriaďovateľov na 
Slovensku doteraz.  
 Z dôvodu výrazného zvýšenia cien potravín už nie je možné z dotácie v prvom 
finančnom pásme zabezpečiť stravu v požadovanej kvalite a množstve, preto navrhujeme 
prechod do druhého finančného pásma. Vo finančnom vyjadrení ide o zvýšenie stravného o 6 
centov, pri diétnom stravovaní o 8 centov za obed. 
 
 Navrhujeme oslobodiť od poplatku dieťa MŠ ktoré je predčasne zaškolené, t.j. pred 
dovŕšením 6. roku života v prípade, že dieťa spĺňa podmienky úspešného zaškolenia (test 
školskej zrelosti) a riaditeľ základnej školy mu vydá Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej 
školy.   
           PhDr. Ľubica Šefčíková 



 ved. ŠÚ a odd. ŠMaŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Všeobecne záväzné  nariadenie 
mesta Spišská Nová Ves 

 
č.  5 /2009 



 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach, 
v úplnom znení 

  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 
zákona         č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2009 
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č.1 ( 

z roku 2010) a dodatku č. 2.  
 
 

§ 1 

       Predmet nariadenia 

 
1. V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) 

obec ako zriaďovateľ určí: 
a/ výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ), 
b/ výšku príspevku v základnej umeleckej škole  (ZUŠ), 
c/ výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole  (JŠ), 
d/ výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

- školského klubu detí   (ŠKD), 
- školského strediska záujmovej činnosti  (ŠSZČ), 
- centra voľného času  (CVČ), 

e/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady  
v školskej jedálni  (ŠJ). 

 
         §  2 

Vymedzenie pôsobnosti 
 

1.  Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov v  školách a  školských 
zariadeniach 
     v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 
2. Vzťahuje na materské školy, základnú umeleckú školu, , školské stredisko  
     záujmovej činnosti, školské jedálne. 
3. Ďalej sa vzťahuje na centrum voľného času a školské kluby detí, kde sa realizuje pravidelná 

a nepravidelná činnosť, pričom pod nepravidelnou činnosťou sa rozumie: 
     -  záujmová aktivita formou záujmových útvarov,  
     -  príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií, 
     -  spontánna aktivita podľa záujmu detí, 
    -  aktivity zamerané na projektové činností. 

  



 
§ 3 
Stanovenie výšky poplatku 
 
1. Za pobyt dieťaťa v MŠ  zriadenej obcou  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu  

výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa  sumou  najviac  15 % sumy životného minima na 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva 
- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima 

na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 
- dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima na jednu 

plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 
3.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ a ŠSZČ prispieva 

- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima 
na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 

- dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima na jednu 
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 

4. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ŠKD  prispieva 
- zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima 

na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 
5  ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 
a v súlade s finančnými pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup potravín  
stanovenými Ministerstvom školstva SR.  

§4 
Výška príspevku 
  
1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 2 do 5 rokov v materskej škole  
       (okrem MŠ Potočná)          10,00 €  
       Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Potočná         3,50 € 
2.    Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole  

– individuálne vyučovanie    7,00  €  
           - skupinové vyučovanie     4,50  €  
           -  pracujúci dospelý   10,00  €  
      
 3.   Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí – pravidelná činnosť    4,00  €  
                                                                                               nepravidelná činnosť   0, 00 €   
       
 4.   Mesačný príspevok na činnosť centra voľného času - pravidelná činnosť    1,00  €  
       nepravidelná činnosť    0,00 € 
  
5. Mesačný príspevok na činnosť školského strediska záujmovej činnosti    1,00 €  

 
6. Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni:    

  
ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant)        1,06 €   

 
 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. Stupeň           0,90 € 
2. Stupeň           0,96 € 
3. stupeň (stredné školy + zamestnanci školy)       1,06 € 



 
Dôchodcovia (obed - sociálny program mesta)       2,18 € 

 
           Diétne stravovanie: 
            ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant)        1,28 € 
  
           ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň            1,08  € 
2. stupeň           1,16  € 
3. stupeň (stredné školy + zamestnanci školy)                   1,28  € 

 

§ 5 
Oslobodenie od poplatkov 

 
1. Oslobodené od poplatkov je dieťa materskej školy  jeden  rok  pred plnením povinnej 

školskej dochádzky  (§ 28 ods.7a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní). 
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi 

školy alebo školského zariadenia doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

3.  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ 
na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo 
rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.  

    4.  Oslobodené  od  poplatkov je dieťa  materskej školy ktoré je predčasne zaškolené, ak  rodič 
predloží  

          Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy.  Poplatok nemusí uhrádzať od nasledujúceho 
mesiaca 

         v ktorom bolo rozhodnutie vydané.  

 
§  6 

Povinnosti riaditeľa školy a školského zariadenia 
 

1. Riaditeľ školy, školského zariadenia predkladá  zriaďovateľovi návrh výšky príspevku 
a návrh na úpravu výšky príspevku osobitne za  každé školské zariadenie. 

2. Riaditeľ školy zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných 
z príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského zariadenia v súlade s  platnými právnymi normami. 

3. Ak zákonný zástupca žiaka neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce 
mesiace,  riaditeľ školy, školského zariadenia vydá rozhodnutie o vyradení žiaka 
(dieťaťa) z evidencie  školského zariadenia.  

4. Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú 
v zmysle dodatku č. 2 VZN č. 5/2009  rodičom a povinnosti zákonných zástupcov 
žiaka (dieťaťa) zapracovať do vnútorného poriadku školy. 

5.  

§  7 
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 
1. Zákonný zástupca žiaka je povinný oboznámiť  sa s výškou poplatkov za pobyt 

v školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
zariadenia. 



2. Zákonný zástupca žiaka  uhrádza náklady stanovené týmto VZN  včas  a bezodkladne. 
3. Ak zákonný zástupca žiaka neuhradí poplatky určené týmto VZN tri po sebe 

nasledujúce mesiace, riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradí dieťa 
z evidencie  školského zariadenia. 

4. Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie, 
ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho 
doručení  (hmotná núdza a životné minimum). 
 

§  8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. VZN č. 5/2009 v znení dodatku č. 2 nadobúda účinnosť schválením v mestskom 
zastupiteľstve a bude platné  od  1. 8. 2011. 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––– 
         PhDr. Ján Volný, PhD.  

      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


