




  

Všeobecne záväzné nariadenie  č.  5/2013 
o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských 

zariadeniach 
 

  
 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3  a § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa zákona  č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  v znení 
neskorších predpisov a zákona  č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších 
predpisov  vydáva 
   

všeobecne záväzné nariadenie  
o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach. 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
1. V súlade s novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku mesto určuje: 

      a/ výšku poplatku za pobyt dieťaťa v detských jasliach,  
 b/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu  v školskej jedálni  (ŠJ). 

 
 2. 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), 
   - centra voľného času  (CVČ), 
  e/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady  
   v školskej jedálni  (ŠJ). 

 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Všeobecné ustanovenia 

§  2 
Vymedzenie pôsobnosti 

 
 1. Predmet nariadenia sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov v jasliach,  školách a  
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 
 



 2. Predmet nariadenia sa vzťahuje na detské jasle, materské školy, základnú umeleckú 
školu, školské kluby detí, centrá voľného času a školské jedálne. 
 
 

§ 3 
Stanovenie výšky príspevku 

 
 1. Výšku poplatku za detské jasle určuje mestské zastupiteľstvo bez legislatívneho 
obmedzenia. 
 
 2. Za pobyt dieťaťa v MŠ  zriadenej mestom   prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu  výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa  sumou do výšky  15 % sumy životného 
minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 
 
 3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva 
   - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 
  - dospelá osoba mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na jednu 
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 
 
 4. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ  prispieva 
  - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 
  - dospelá osoba mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na jednu 
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 
 
 5. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ŠKD  prispieva 
  - zákonný zástupca žiaka mesačne sumou do výšky  15 % sumy životného minima na 
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 

 
6. Školská jedáleň, 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.  

 
 7. Ak navštevuje centrum voľného času dieťa, ktoré má trvalý pobyt v meste, resp. obci, 
ktorá nemá s Mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu o poskytovaní príspevku na 
záujmové vzdelávanie, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza poplatok vo výške podľa § 4, bod 5 
tohto VZN a prílohy 1 VZN 4/2013.  
 
 

§4 
Výška príspevku 

 
 1. Mesačný príspevok za dieťa v DJ s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi  140,00 € 
  Mesačný príspevok za dieťa v DJ s trvalým pobytom mimo SNV                     205,00 € 
 
 2. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku od 2 do 3 rokov v materskej škole  
    20,00 € 
 



  Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku od 3 do 5 rokov v materskej škole  
  (okrem MŠ Potočná) 12,00 €  
  Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Potočná    4,00 €   
   
   3. Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole  
  - individuálne vyučovanie  8,00 € 
  - skupinové vyučovanie                       5,00 €  
  - pracujúci dospelý         12,00 €       
  
 
   4.  Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí 
  - pravidelná činnosť                4,00 €  
  - nepravidelná činnosť                    0,00 €        
  
 5.  Mesačný príspevok na činnosť centra voľného času  
  - pravidelná činnosť               1,00 € 
  - nepravidelná činnosť                0,00 € 
 
 6. Mesačný príspevok na činnosť centra voľného času pre deti, ktoré majú trvalý pobyt 
v obci, ktorá nemá s Mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu o poskytovaní príspevku 
na záujmové vzdelávanie  65,00 €  
 
 7. Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni:    
  ŠJ pri MŠ   (desiata, obed, olovrant 1,06 +0,04 obnova inventára) 1,10 €    
  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. 
 
 
 

TRETIA ČASŤ 
 Povinnosti dotknutých osôb 

§ 6 
Povinnosti zriaďovateľa 

 
 1. Zriaďovateľ je povinný bezodkladne informovať školy a školské zariadenia 
o schválených  zmenách výšky poplatkov v detských jasliach, školách a školských 
zariadeniach. 

 
 2. Zriaďovateľ každoročne do 31. 8. informuje školy o aktuálnom zozname miest a obcí, 
ktoré majú s mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú Dohodu o poskytovaní príspevku na 
záujmové vzdelávanie.       

 
 

§  7 
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  
detských jaslí, resp. školského zariadenia. 
  
 4. Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú 
v zmysle platného VZN  rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) 
zapracovať do vnútorného poriadku školy. 
 
 
 

§  8 
Povinnosti zákonného zástupcu  dieťaťa/žiaka 

 
 1. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný oboznámiť  sa s výškou poplatkov za pobyt 
v detských jasliach a školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského zariadenia. 
 
 2. Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka  uhrádza náklady stanovené týmto VZN  včas  
a bezodkladne. 



 
 3. Ak zákonný zástupca dieťaťa/ 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). 
 
 5. Zákonný zástupca uhrádza zvýšený poplatok za dieťa do 3 rokov veku. Znížený 
poplatok uhrádza od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.  
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

§  9 
Spoločné ustanovenie 

 
 1. Na právne pomery neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú 
platné  právne normy. 

 
 

§ 10 
Zrušovacie ustanovenia 

 
 1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje platné všeobecne   
záväzné nariadenie mesta č. 2/2012 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách 
a školských zariadeniach. 
 
 

§ 11 
Účinnosť nariadenia 

 
 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013 bol vyvesený na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta od  26. 11. 2013. 
 
 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení na zasadnutí dňa 12. 12. 2013, uznesením č. ......, všeobecne záväzné nariadenie 
bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa  13. 12. 2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.   
 
                                                                               
 
    
    
 PhDr. Ján Volný, PhD.  
      primátor mesta 
 



Pripomienkovanie návrhu   
všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013,  

 
 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách 

a školských zariadeniach. 
 
 

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.11.2013. Týmto dňom začína 
plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 
k návrhu č. 5/2013. 

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu: 
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 
adresu  radnica@mestosnv.sk, alebo lubica.sefcikova@mestosnv.sk, alebo do zápisnice na 
adrese  Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, č. dverí 
218. 
      Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 
byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, 
a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
   
 
 
Spracoval: PhDr. Ľubica Šefčíková 


