
 
 

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 1/2008 
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
 

  
 
Schválením zákona 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 obec ako zriaďovateľ určí 
výšku poplatkov.   
 
VZN č. 1 / 2008: 
 
 Z dôvodu účinnosti zákona od 1. 9. 2008 predkladáme návrh VZN, ktorým sa určuje 
výška poplatkov v školách a školských zariadeniach. Poplatky za deti v školských 
zariadeniach sa nemenia,  okrem poplatku za stravu v materských školách a stravovanie 
dôchodcov. 

Výška poplatku za stravu v materských školách sa zvyšuje o 1,- Sk. Takto stanovená 
výška za stravu je v súlade s finančnými pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup 
potravín stanovených Ministerstvom školstva SR. Do účinnosti tohto VZN zákonný zástupca 
dieťaťa v MŠ uhrádzal limit potravín vo výške 26 Sk a sumou 3 Sk prispieval  na obnovu  
inventára ŠJ, teda spolu platil rodič 29 Sk. Po novom najnižšia hranica určená MŠ SR je 30 
Sk, z tohto dôvodu musí zaplatiť rodič o 1 Sk viac. V skutočnosti na potraviny pôjde o 4 Sk 
viac, nakoľko už nie je možné, aby rodič prispieval na obnovu inventára, ale iba na potraviny. 

Výpadok 3 Sk na obnovu inventára na každé vydané jedlo bude nutné nahradiť 
príspevkom  z rozpočtu zriaďovateľa. Priemerne sa v ŠJ mesta vydá 72 850 obedov mesačne, 
čo pri výpadku 3 Sk predstavuje za mesiace september až december sumu 874 200 Sk. 

Ruší sa kategória školskí dôchodcovia a ostáva jedna kategória dôchodcovia, ktorým 
bola stanovená výška 64,- Sk za obed. Výška poplatku zohľadňuje skutočné náklady na 
výrobu jedla. Situácia sa od čias, kedy sa ustanovila kategória školskí dôchodcovia ( rok 
2001) zásadne zmenila. Školy prešli na právnu subjektivitu a každá škola hospodári 
s vlastným rozpočtom. Školskí dôchodcovia sa nestravujú v škole, v ktorej pôsobili a škola, 
kde dôchodca nepracoval, nemá zákonnú možnosť prispievať na prevádzkové náklady na jeho 
obed. Z dôvodu vyššie uvedeného účinnosťou tohto VZN bude len jedna kategória – 
dôchodcovia. Výška stravného je vypočítaná z limitu potravín (30 Sk – určené MŠ SR) 
a skutočných prevádzkových nákladov (34 Sk). 

Poplatky v ZUŠ a v CVČ sa nemenia, zákonný zástupca prispieva na žiaka mesačne 
sumou najviac 369,- Sk a dospelá osoba mesačne sumou najviac 808,50 Sk (zák. č. 245/2008 
§ 49 ods. 5, § 116 ods. 7). 
 
 
 
 
 
 
        PhDr. Ľubica Šefčíková 
       vedúca ŠÚ a odd. škol., mládeže a športu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienky k návrhu nariadenia je potrebné zasielať do 18. 8. 2008 
 
 
- v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves 
            ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu 
            Štefánikovo námestie č. 1 
            052 70 Spišská Nová Ves 
 
- v elektronickej forme na adresu: d_kovacova@mestosnv.sk 
 
- osobne na školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu, Štefánikovo 
námestie č. 1, 1.poschodie č. dverí 216 a  219    


