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Materiál na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č.  3/2012
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku 
v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov 

na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady 
v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov

Predkladá: Návrh na uznesenie:
Mgr. Vladimír Šandala, prednosta mestského úradu vo vnútri materiálu 

Spracoval:
Mgr. Vladimír Šandala, prednosta mestského úradu 

                                                    
 Svidník, 20. február 2012



Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 odsek 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej 
škole, o výške príspevku na  úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške 
príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov.



Dôvodová správa
1. Zákonom č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa o. i. zmenil aj zákon č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 140 sa zmenili  
odseky 9 a 10. Na základe tohto paragrafu zákonný zástupca uhrádza náklady na nákup 
potravín  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  v  nadväznosti  na  odporúčané  výživové 
dávky  a  prispieva  na  úhradu  režijných  nákladov  (napr.  na  platy  kuchárok,  prevádzku 
školskej jedálne či modernizáciu vybavenia, nakoľko školské jedálne v našom meste sú v 
prevádzke 20 – 40 rokov), ak tak určí zriaďovateľ. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov,  výšku príspevku  na  režijné  náklady a  podmienky úhrady v  školskej  jedálni, 
ktorej  zriaďovateľom  je  obec  alebo  samosprávny  kraj  určí  zriaďovateľ  všeobecne 
záväzným nariadením.

2. Pre každú školu alebo školské zariadenie je možné určiť jednotlivé príspevky v rovnakej 
alebo v rôznej výške.

3. Nakoľko  návrh  predmetného  všeobecne  záväzného  nariadenia  vychádza  z  potrieb  a 
požiadaviek riaditeľov škôl a vedúcich školských jedální, súčasťou tejto dôvodovej správy 
sú aj  stanoviská riaditeľov škôl  – Príloha č.  1,  Príloha č.  2,  Príloha č.  3,  Príloha č.  4, 
Príloha č. 5.



MESTO  SVIDNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  3/2012

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods.  
5 a  § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 3/2012
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v 
základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup 
potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej 

jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov 

Návrh tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  na  pripomienkovanie  v  zmysle  §  6  ods.  4  
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:             2. február 2012

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 2. február 2012

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 2. február 2012

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 14. február 2012

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 15. február 2012

Pripomienky písomne:            Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Pripomienky 
elektronicky:             prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom: 054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa: 20. február 2012

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 21. február 2012

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. apríl 2012

Zvesené z úradnej tabule dňa:

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:



Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku 
príspevku  na  stravu  a  podmienky  jeho  úhrady  v  školských  jedálňach  pri  materských 
a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svidník (ďalej len „mesto“).

2. Toto  nariadenie určuje  výšku príspevku a podmienky jeho úhrady na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

3. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy, základná umelecká škola a základné 
školy (ďalej len „škola“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

4. Pre účely tohto nariadenie sú školskými zariadeniami školské kluby detí, školské strediská 
záujmovej činnosti a školské jedálne pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

5. Výšku  príspevku  určeného  týmto  nariadením v  školách  a  v  školských  zariadeniach  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom.

Článok 2
Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni

1. Príspevok zákonných zástupcov stravníkov
a) v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov je 1,05 EUR denne na celodennú stravu,
b) v základnej škole vo veku od 6 do 11 rokov je 0,88 EUR denne na obed,
c) v základnej škole vo veku od 11 do 15 rokov je 0,95 EUR denne na obed.

2. Príspevok zamestnancov škôl a školských zariadení je 1,05 EUR denne na obed.

3. Príspevok stravníkov –  dôchodcov,  ktorí  sú bývalými  zamestnancami  škôl  a  školských 
zariadení je 2,35 EUR denne na obed.

Článok 3
Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

1. Príspevok zákonných zástupcov stravníkov v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov je 
1,00 EUR mesačne.

2. Príspevok zamestnancov materskej školy je 1,00 EUR mesačne.

3. Príspevok stravníkov – dôchodcov, ktorí sú bývalými zamestnancami materskej školy  je 
1,00 EUR mesačne.

Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy je 5,00 EUR mesačne na 1 dieťa.

2. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 



výdavkov materskej školy sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v  hmotnej  núdzi  a  príspevkov  k  dávke  v  hmotnej  núdzi podľa 
osobitného predpisu, 

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

3. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy sa neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa,
a) ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na  viac  ako  tridsať  po  sebe 

nasledujúcich  kalendárnych  dní  z  dôvodu  choroby  alebo  z  rodinných  dôvodov 
preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) ak  bola  prerušená  prevádzka  materskej  školy  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo 

závažnými  dôvodmi;  v  týchto  prípadoch  uhrádza  zákonný  zástupca  pomernú  časť 
určeného príspevku.  

Článok 5
Výška príspevku v základnej umeleckej škole

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
a) pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky je 3,00 EUR mesačne,
b) pre individuálne prípravné štúdium je 3,00 EUR mesačne,
c) pre skupinové prípravné štúdium je 3,00 EUR mesačne,
d) pre individuálne štúdium hudobného odboru pre žiakov základných a stredných škôl je 

6,00 EUR  mesačne,
e) pre skupinové štúdium hudobného odboru pre žiakov  základných a stredných škôl je 

3,00 EUR mesačne,
f) pre štúdium hudobného odboru pre dospelých je 8,00 EUR mesačne,
g) pre štúdium literárno-dramatického odboru pre žiakov je 3,00 EUR mesačne,
h) pre štúdium literárno-dramatického odboru pre dospelých je 8,00 EUR mesačne,
i) pre štúdium tanečného odboru pre žiakov  základných a stredných škôl  je 3,00 EUR 

mesačne,
j) pre štúdium tanečného odboru pre dospelých je 8,00 EUR mesačne,
k) pre štúdium výtvarného odboru pre žiakov  základných a stredných škôl je 3,00 EUR 

mesačne,
l) pre štúdium výtvarného odboru pre dospelých je 8,00 EUR mesačne,
m)pre individuálne a skupinové prípravné štúdium súčasne je 3,00 EUR mesačne,
n) pre individuálne a skupinové štúdium súčasne pre žiakov základných a stredných škôl 

je 6,00 EUR mesačne,
o) pre individuálne a skupinové štúdium súčasne pre dospelých je 8,00 EUR mesačne.

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží riaditeľovi 
základnej  umeleckej  školy doklad o tom,  že je  poberateľom dávky v hmotnej  núdzi  a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.



Článok 6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

1. Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
detí je 0,50 EUR mesačne na 1 dieťa.

2. Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
detí sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží riaditeľovi 
základnej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 7
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska 

záujmovej činnosti 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti 
je 0,50 EUR mesačne na 1 dieťa.

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti 
sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa o to  písomne  požiada a predloží riaditeľovi 
základnej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 8
Podmienky úhrady

Termín a spôsob úhrady jednotlivých príspevkov uvedených v čl. 2 až 8 tohto nariadenia   v 
školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určí riaditeľ školy.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom 20. februára 2012 uznesením č. xx/2012.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. apríla 2012, okrem článku 6, ktorý 
nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

3. Nadobudnutím účinnosti  tohto  nariadenia sa  ruší  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta 
Svidník č. 1/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o 
výške  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  hmotným 
zabezpečením na činnosť školského klubu,  o  výške mesačného príspevku na  čiastočnú 
úhradu  nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v 
základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v  školskej  jedálni  v znení  jeho neskorších  zmien,  okrem čl.  2  tohto  nariadenia 
týkajúceho sa určenia výšky príspevku v základnej umeleckej škole, ktorý sa ruší dňom  1. 
septembra 2012.

                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r.
                                                                                               primátor mesta
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