
                                        NÁVRH 
                 Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Spišská Nová Ves 
 

č.   /2009 
 

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.  /2009 
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, školské stredisko záujmovej činnosti 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 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)          7,00 € / 210,882 Sk 
       Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Potočná       3,50 € / 105,441 Sk 
 
2.    Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole  

– individuálne vyučovanie    7,00  €  210,882 Sk 
           - skupinové vyučovanie     4,50  € /135,567 Sk 
           -  pracujúci dospelý   10,00  €/ 300,126 Sk 
      
 3.   Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí – pravidelná činnosť    4,00  €/ 120,504 Sk 
                                                                                               nepravidelná činnosť   1, 00 €/  30,126  Sk  
       
 4.   Mesačný príspevok na činnosť centra voľného času       2,00  € /  60,252 Sk 
  
5. Mesačný príspevok na činnosť školského strediska záujmovej činnosti    1,00 € /  30,126 Sk 

 
6. Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni:    

  
ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant)        1,00 € /  30,126 Sk  

 
 ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. Stupeň           0,83 €/  25,004 Sk 
2. Stupeň           0,90 €/  27,113 Sk 
3. stupeň (stredné školy + zamestnanci školy)       1,00 €/  30,126 Sk 

 
Dôchodcovia (obed - sociálny program mesta)       2,12 €/  63,867 Sk 

 
 
           Diétne stravovanie: 
            ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant)        1,20 €/  36,151 Sk 
  
           ŠJ pri ZŠ (obed) 

1. stupeň            1,00  €/  30,126 Sk 
2. stupeň           1,08  €/  32,536 Sk 
3. stupeň (stredné školy + zamestnanci školy)      1,20  €/  36,151 Sk 

 
§ 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.   /2009  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. /2009 nadobúda účinnosť schválením v mestskom zastupiteľstve a je platné             

od  1. 10. 2009. 
 

2. Účinnosťou VZN č.   /2009 strácajú účinnosť poplatky stanovené VZN č.1/2008. 
 
 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––––– 
         PhDr. Ján Volný, PhD.  

      primátor mesta 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
 
 Školský úrad a oddelenie 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   1/2008  z nasledovných dôvodov : 

1. Prepočet konverzným kurzom  spôsobil, že učitelia vyberajúci poplatky od rodičov mali 
sťaženú prácu manipuláciou s množstvom mincí ( najmä euro centov) – z tohto dôvodu 
navrhujeme zaokrúhlenie na celé €. 

2. Úpravou rozpočtu smerom nadol nastal výpadok v rozpočte škôl a školských zariadení 
v originálnej kompetencii  ( financovaných z podielových  daní). Z tohto dôvodu 
navrhujeme zaokrúhlenie nahor. 

3. Riaditeľky MŠ navrhli zvýšenie príspevku rodičov zo 4,97 € na 7 € z dôvodu vyrovnania 
poplatkov v  MŠ  okolitých obcí a miest a mesta Spišská Nová Ves (Krompachy -6,64 € , 
Michalovce - 8,30 €).   
MŠ Potočná  ul. má navrhnutý osobitný príspevok – 50 % z výšky príspevku ostatných MŠ , 
t.j. 3,50 €, z dôvodu záujmu zriaďovateľa o navštevovanie predškolského zariadenia deťmi 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Zvýšenie poplatku v MŠ nebude mať vplyv na naplnenosť materských škôl.  
 

        
 
                   PhDr. Ľubica Šefčíková 
                      ved. ŠÚ a OŠMaŠ 
 


