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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 SNR 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. DRUHÁ ČASŤ, § 3 Výška príspevku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 „1.  Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole: 
· od 2 do 3 rokov veku 40,00 Eur 

· od 3 do 5 rokov veku (okrem MŠ Tehelná, MŠ I. Krasku) 18,00 Eur 

· od 3 do 5 rokov veku počas hlavných školských prázdnin 

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

· na Tehelnej ulici  5,00 Eur 

· na Ulici I. Krasku  5,00 Eur 

 

2. Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole 

2.1. od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do 
zberu údajov (čestné prehlásenie)  
· prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie 11,00 Eur 

· prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie 8,00 Eur 

· rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 14,00 Eur 
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· rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 11,00 Eur 

2.2. od 5 do dovŕšenia 16 rokov pre žiakov, ktorí odovzdali súhlas na započítanie do 
zberu údajov (čestné prehlásenie) a navštevujú viac ako jeden skupinový odbor 
alebo dva hudobné nástroje 

· prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie 25,00 Eur 

· prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie 15,00 Eur 

· rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 30,00 Eur 

· rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 20,00 Eur 

2.3. od 16 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 

· základné štúdium individuálne vyučovanie 35,00 Eur 

· základné štúdium skupinové vyučovanie 25,00 Eur 

· rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 40,00 Eur 

· rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 30,00 Eur 

2.4. od 5 do dovŕšenia 25 rokov pre žiakov, ktorí neodovzdali súhlas na započítanie 
do zberu údajov (čestné prehlásenie) 
· prípravné a základné štúdium individuálne vyučovanie 50,00 Eur 

· prípravné a základné štúdium skupinové vyučovanie 35,00 Eur 

· rozširujúce štúdium individuálne vyučovanie 60,00 Eur 

· rozširujúce štúdium skupinové vyučovanie 45,00 Eur 

2.5. pracujúci od dovŕšenia 25 rokov pre každý jeden odbor a hudobný nástroj 
· základné štúdium individuálne vyučovanie 80,00 Eur 

· základné štúdium skupinové vyučovanie 50,00 Eur 

 

3. Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí 8,00 Eur  

 

4. Mesačný príspevok na pravidelnú záujmovú činnosť v centre voľného času za každý 
záujmový útvar 

4.1. deti od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku 1,00 Eur 

4.2. žiaci a študenti od 15 do dovŕšenia 25 rokov veku 3,00 Eur 

4.3. osoby od dovŕšenia 25 rokov veku a pracujúci dospelí 5,00 Eur 

 

5. Ročný príspevok na činnosť centra voľného času pre deti a dospelé osoby s trvalým 
pobytom na území obce, ktorá nemá s mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní príspevku na záujmové vzdelávanie, je vo výške dotácie ustanovenej pre dieťa 
centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves vo všeobecne 
záväznom nariadení o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves. Ak obec prispieva na dieťa v centre voľného 
času sumou nižšou, než je suma podľa prvej vety, je ročný príspevok vo výške 
zodpovedajúcej rozdielu medzi týmito sumami. V prípadoch hodných osobitného zreteľa 
(napr. reprezentácia mesta v športových disciplínach, odovzdanie vzdelávacieho poukazu) 

môže riaditeľ centra voľného času rozhodnúť, že pri určení výšky príspevku bude postupovať 
podľa bodu 4.  

 

6. Príspevky na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

  

 ŠJ pri MŠ (desiata 0,26 € + obed 0,64 € + olovrant 0,22 €) 1,12 € 
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ŠJ pri ZŠ (obed) 
1. stupeň  0,95 € 

2. stupeň    1,01 € 

3. stupeň (stredné školy, dospelí stravníci) 1,12 € 

   

 Diétne stravovanie: 
 ŠJ pri MŠ (desiata 0,31 € + obed 0,77 € + olovrant 0,26 €) 1,34 € 

 ŠJ pri ZŠ (obed) 
1. stupeň    1,14 € 

2. stupeň    1,21 € 

3. stupeň (stredné školy, dospelí stravníci) 1,34 € 

  

 Stravovanie žiakov so športovým zameraním: 
 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň     1,13 €   

2. stupeň     1,20 € 

 

7. Do 31. 8. 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa a žiaka na režijné náklady sumou 
0,05 €/1 obed. Od 1. 9. 2019 sa upravuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ 
na režijné náklady na 0,40 €/1 obed a výška príspevku zákonného zástupcu žiaka v ZŠ          
na 0,50 €/1 obed.1  

 

8. Výška príspevku zamestnanca školy a školského zariadenia na potraviny sa určuje 
podľa bodu 6 (dospelí stravníci). Zamestnanec školy a  školského zariadenia uhrádza režijné 
náklady na 1 obed v plnej výške.

2
 Úhrada za stravu sa realizuje podľa Zákonníka práce príp. 

platnej kolektívnej zmluvy. 
 

9. Dôchodcovia sa môžu v školskom stravovacom zariadení stravovať, ak to umožňuje 
jeho kapacita (sociálny program mesta). Dôchodca uhrádza náklady na potraviny podľa bodu 
6 (dospelí stravníci) a režijné náklady vo výške 1,40 Eur/1 obed.

3
 

 

10. Pre diétne stravovanie realizované formou donášky stravy do školského stravovacieho 
zariadenia je príspevok na úhradu režijných nákladov (manipulácia s obedárom) do 31. 8. 

2019 vo výške 0,05 €/1 obed, od 1. 9. 2019 sa výška príspevku upravuje na 0,20 €/1 obed. 
 

11. Príspevok na úhradu režijných nákladov je príjmom školskej jedálne a možno ho 
použiť na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov, na nákup a obnovu inventára, 
vybavenia a zariadenia školskej jedálne, na rekonštrukciu a údržbu priestorov školskej 
jedálne. 

 

12. 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.“ 

 

                                                           
1
 § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 5 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 
3
 § 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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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 22. 1. 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 7. 2. 2019, pod   č. ..../2019. 

  

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

na úradnej tabuli 11. 2. 2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. 3. 2019 s výnimkou § 2 ods. 1   
bod 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. 7. 2019 a § 2 ods. 1 bod 2, 3, 4, 5, 12 ktoré nadobúdajú 
účinnosť 1. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Pavol Bečarik   
      primátor mesta 

 

 



 
 Spišská Nová Ves 21. 1. 2019 

 

 

 

Dôvodová správa 

k návrhu dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  

  

č. 4/2017 
 

 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach  

 
 

V zmysle ustanovení § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec ako zriaďovateľ určí výšku 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, 
výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času. Podľa     
§ 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na 

režijné náklady v školskej jedálni, vo výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, 
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 

Materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času, školské jedálne 
a školské kluby detí sú tzv. originálnou kompetenciou mesta, ktorých činnosť mesto financuje zo 

svojho rozpočtu. Zároveň však na ich činnosť prispieva v zmysle zákona 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) zákonný 
zástupca dieťaťa/žiaka. Škola a školské zariadenie tak disponuje finančnými prostriedkami od 
svojho zriaďovateľa (dotácie mesta) a aj od zákonných zástupcov detí / žiakov (príspevky na 
čiastočnú úhradu nákladov). Z týchto prostriedkov musí škola, školské zariadenie uhradiť mzdy 

a odvody zamestnancov a všetky ostatné prevádzkové náklady. Výška dotácie mesta pre školy 
a školské zariadenia je určená každoročne všeobecne záväzným nariadením. Výška príspevkov 
zákonných zástupcov sa tak isto určuje všeobecne záväzným nariadením. Výška finančných 
prostriedkov, ktoré mesto Spišská Nová Ves dostáva formou podielových daní do svojho 
rozpočtu na to, aby zabezpečilo prevádzku vyššie uvedených škôl a školských zariadení, tvorí v 

roku 2019 41,53% z celkového objemu podielových daní mesta. Výdavky mesta na školstvo 

(dotácie) v roku 2019 sú vo výške 45,62%. Nad rámec podielových daní mesto školy a školské 
zariadenia dofinancováva z vlastných príjmov rozpočtu mesta. V roku 2019 je to suma 583 000,- 

Eur, pričom mesto na financovanie bežnej prevádzky škôl a školských zariadení použije aj 
prostriedky, ktoré sú určené na správu budov škôl v objeme 663 000,- Eur. Vzhľadom na 
potrebu ďalších investícií a zabezpečenie bežnej údržby budov škôl a školských zariadení a 



priľahlých športovísk nie je možné naďalej všetky finančné prostriedky určené na správu budov 

spotrebovávať na bežnú prevádzku.  
  

Na základe vyššie uvedeného ako aj z dôvodov, že od 1.1.2019 vstúpili do platnosti legislatívne 
zmeny v odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, rastie cena energií, 
vznikli neplánované ďalšie výdavky na zamestnancov v oblasti sociálnej politiky 
zamestnávateľa, menia sa podmienky v oblasti poskytovania stravy deťom a žiakom škôl 
a školských zariadení (predpokladaný ročný nárast počtu obedov o 250 000), je nevyhnutná 

úprava výšky príspevkov zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka tak, ako je uvedené v návrhu 
dodatku č. 2 k VZN č. 4/2017. 
  

 S účinnosťou od 1. 9. 2019 sa zvyšuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na 
réžiu (náklady na prípravu jedla, ktoré zahŕňajú mzdy, odvody, energie, čistiace prostriedky 
a pod. okrem potravín) zo súčasných 0,05 € / 1 obed na 0,40 € / 1 obed  v materských školách 
a na 0,50 € / 1 obed v základných školách.  
 

Riadna strava 

Do 31.8.2019 Od 1.9.2019 

Potraviny 

Réžia 
(náklady na 

prípravu 
jedla) 

Cena 

jedla 

spolu 

Z toho 

úhrada 
rodiča 

Priemerná 
mesačná 
úhrada 
rodiča* 

Úhrada 
rodiča 

Priemerná 
mesačná 
úhrada 
rodiča* 

Mesačná 

úspora 

rodiča 

I. stupeň ZŠ 0,95 1,40 2,35 1,00 19,00 0,50 9,50 9,50 

II. stupeň ZŠ 1,01 1,40 2,41 1,06 20,14 0,50 9,50 10,64 

 

Diétna strava 

Do 31.8.2019 Od 1.9.2019 

Potraviny 

Réžia 
(náklady na 

prípravu 
jedla) 

Cena 

jedla 

spolu 

Z toho 

úhrada 
rodiča 

Priemerná 
mesačná 
úhrada 
rodiča* 

Úhrada 
rodiča 

Priemerná 
mesačná 
úhrada 
rodiča* 

Mesačná 

úspora 

rodiča 

I. stupeň ZŠ 1,14 1,40 2,54 1,19 22,61 0,50 9,50 13,11 

II. stupeň ZŠ 1,21 1,40 2,61 1,26 23,94 0,51 9,69 14,25 

 

Strava pre školy so 
športovým 
zameraním 

Do 31.8.2019 Od 1.9.2019 

Potraviny 

Réžia 
(náklady na 

prípravu 
jedla) 

Cena 

jedla 

spolu 

Z toho 

úhrada 
rodiča 

Priemerná 
mesačná 
úhrada 
rodiča* 

Úhrada 
rodiča 

Priemerná 
mesačná 
úhrada 
rodiča* 

Mesačná 

úspora 

rodiča 

I. stupeň ZŠ 1,13 1,40 2,53 1,18 22,42 0,50 9,50 12,92 

II. stupeň ZŠ 1,20 1,40 2,60 1,25 23,75 0,50 9,50 14,25 

* priemerný počet dní šk. vyučovania v mesiaci 19 

 

Výdavky zákonných zástupcov detí na stravu v materských školách sme nevyčísľovali vzhľadom 
na to, že v materských školách štát od 1.1.2019 prispieva 1,20 € na stravu predškolákov. 
U ostatných detí prispieva len ak sú z rodín v hmotnej núdzi. Od. 1.9.2019 výška réžie pre 
všetkých rovnaká 0,40 € / obed. Mesačne to predstavuje sumu 8,- Eur. 

 

 



Pre dôchodcov s účinnosťou od 1. 3. 2019 navrhujeme úpravu ceny obedov z dôvodu nárastu 
réžie z 1,12 € na 1,40 €. 
 

Dôchodcovia 

Do 28. 2. 2019 od 1. 3. 2019 

Potraviny 

Réžia 
(náklady na 

prípravu 
jedla) 

Cena 

jedla 

spolu 

Potraviny 

Réžia 
(náklady na 

prípravu 
jedla) 

Cena 

jedla 

spolu 

Riadna strava 1,12 1,12 2,24 1,12 1,40 2,52 

Diétna strava 1,34 1,12 2,46 1,34 1,40 2,74 

 

Nárast ceny obedov sa bude týkať aj zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sa stravujú 
v školských stravovacích zariadeniach.  
 

Úpravou výšky príspevkov na čiastočnú úhradu réžie v školských stravovacích zariadeniach 
a úpravou ceny obedov pre dospelé osoby stravujúce sa v týchto zariadeniach sa získajú finančné 
prostriedky na doplnenie personálu a úhradu zvýšených nákladov na energie, čistiace prostriedky 
a ďalšie náklady súvisiace so zavedením príspevku štátu 1,20 € na obedy pre všetkých žiakov 
základných škôl t.j. očakávaným nárastom stravníkov. 
 

Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach bola naposledy upravovaná v roku 2011. 

 

 

Spracovala: Ing. Dana Mrnková 

      


