
    Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Spišská Nová Ves 

 
č. 1/2008 

 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
  
 

 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. 1/2008 
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

 
 

§ 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.  Predmet nariadenia sa vzťahuje na materské školy, základnú umeleckú školu, školské 
kluby detí, centrum voľného času a školské jedálne. 

 
 

§ 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 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)       ........................................................................... 150 Sk  /   4,98 € 
       Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Potočná . .............................. 100 Sk  /   3,32 € 
 
2.    Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole  

– individuálne vyučovanie......... 200 Sk /    6,34 € 
           - skupinové vyučovanie.............. 125 Sk /   4,15 € 
           -  pracujúci dospelý....................  300 Sk /   9,96 € 
      
 3.   Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí..................................100 Sk  /  3,32 € 
       
 4.   Mesačný príspevok na činnosť centra voľného času .................................  50  Sk /   1,66 € 
                      ..................................  60  Sk /   1,99 €  

( Príloha č.1 ) 
  
5. Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni:    

  
ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant)......................................................   30 Sk  / 1,00 € 

 
 ŠJ pri ZŠ (obed) 
 

1. stupeň .................................. .............................................................  25 Sk  / 0,83 € 
2. stupeň ................................................................................................  27 Sk  / 0,89 € 
3. stupeň (stredné školy + zamestnanci školy) .....................................  30 Sk  / 1,00 € 

 
Dôchodcovia (obed - sociálny program mesta) ......................................  64 Sk  / 2,12 € 

 
 

§ 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.  



 
 

§  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 VZN č.   /2008  rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka ( dieťaťa) 
zapracovať do vnútorného poriadku školy. 

 
 

§  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, môže riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradiť 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.1/2008 nadobúda účinnosť schválením v mestskom zastupiteľstve a je platné  

od  7. 9. 2008. 
 

2. Účinnosťou VZN č.1 /2008 strácajú účinnosť poplatky stanovené riaditeľom školy 
alebo školského zariadenia  platné do  7. 9. 2008. 

 
 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––––– 
         PhDr. Ján Volný  

 primátor mesta 
 
 
 
 
 
 



                    Príloha č.1 
 
Názov ZÚ Mesačne 

v Sk 
Ročne 
v Sk 

Mesačne 
v € 

Ročne 
v € 

CVČ Adam, Levočská 14     
Atletika 50,- 500,- 1,66 16,60 
Volejbal SŠ 60,- 600,- 1,99 19,90 
Športová príprava volejbal 60,- 600,- 1,99 19,90 
Šport 60,- 600,- 1,99 19,90 
Posilňovanie začiatočníci 50,- 500,- 1,66 16,60 
Posilňovanie pokročilí 50,- 500,- 1,66 16,60 
Klub športových aktivít 50,- 500,- 1,66 16,60 
Basketbal 50,- 500,- 1,66 16,60 
Relaxačné plávanie 60,- 600,- 1,99 19,90 
Relaxačné plávanie 1. - 4. ročník ZŠ 60,- 600,- 1,99 19,90 
Sebaobrana ving - tsun 50,- 500,- 1,66 16,60 
Tvorivá dielňa 50,- 500,- 1,66 16,60 
Paličkovanie 50,- 500,- 1,66 16,60 
Počítačový klub CVČ 50,- 500,- 1,66 16,60 
Internet klub CVČ 50,- 500,- 1,66 16,60 
Squash 50,- 500,- 1,66 16,60 
Bowling 50,- 500,- 1,66 16,60 
Florbal 50,- 500,- 1,66 16,60 
Hip - hop Tancuj s nami 50,- 500,- 1,66 16,60 
Klub mladej rodiny Hviezdička 50,- 500,- 1,66 16,60 
Klub mladej rodiny  50,- 500,- 1,66 16,60 
Baby aqua klub 60,- 600,- 1,99 19,90 
Áčko – športovo - pohybový 50,- 500,- 1,66 16,60 
Cvičiaci šibali 50,- 500,- 1,66 16,60 
Country tance 50,- 500,- 1,66 16,60 
Modelársky klub 60,- 600,- 1,99 19,90 
Tvorivá dielňa - modelárska prípravka 60,- 600,- 1,99 19,90 
Nemecký jazyk - všetky kurzy 50,- 500,- 1,66 16,60 
Hip - hop 50,- 500,- 1,66 16,60 
Mažoretky 50,- 500,- 1,66 16,60 
Roztlieskávačky 50,- 500,- 1,66 16,60 
Karaoke 50,- 500,- 1,66 16,60 
Výtvarný 50,- 500,- 1,66 16,60 
Spoločenský tanec 50,- 500,- 1,66 16,60 
Angl.jazyk – všetky kurzy                                                             50,- 500,- 1,66 16,60 

Hokej 50,- 500,- 1,66 16,60 

Futbal 50,- 500,- 1,66 16,60 

Volejbal 50,- 500,- 1,66 16,60 

Basketbal 50,- 500,- 1,66 16,60 

Domček, Hviezdoslavova 48     
elektrická gitara 60,- 600,- 1,99 19,90 
začíname s gitarou 60,- 600,- 1,99 19,90 
gitara pre pokročilých 60,- 600,- 1,99 19,90 
internet klub 50,- 500,- 1,66 16,60 
Babinec - kurz strihov a šitia 50,- 500,- 1,66 16,60 
tanečný 50,- 500,- 1,66 16,60 
I. klub Šanca pre každého 50,- 500,- 1,66 16,60 
Aerobic step 50,- 500,- 1,66 16,60 
volejbal 50,- 500,- 1,66 16,60 
Florbal ZŠ, SŠ 50,- 500,- 1,66 16,60 
Mini herňa 50,- 500,- 1,66 16,60 
basketbal 50,- 500,- 1,66 16,60 
spev hip - hop 50,- 500,- 1,66 16,60 
strojopis 50,- 500,- 1,66 16,60 
Tae - bo 50,- 500,- 1,66 16,60 
Spoločenský tanec 50,- 500,- 1,66 16,60 
stolný tenis 50,- 500,- 1,66 16,60 
 



      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


