
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku, 

odbor školstva, kultúry, športu a mládeže 

 

 

 

Materiál na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa 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. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM vo vnútri materiálu  

 

 

 

Spracovali: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

PaedDr. Helena Lacová, riaditeľka ZŠ Komenského 

Mgr. Ingrid Fedorkovičová, riaditeľka ZŠ 8.mája 

Ing. Nadežda Ignácová, riaditeľka ZŠ Karpatská 

 

 

  

 Stanovisko MsR zo dňa 13.12.2016:  

 MsR tento materiál odporúča prerokovať a udeliť súhlas. 

 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 8.12.2016: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a udeliť súhlas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Svidník, 13. decembra 2016 



NÁVRH  NA  UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 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. x/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 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. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Mesto rieši problematiku financovania základných umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení prostredníctvom podielových daní určením výšky dotácie na žiaka v 

zmysle § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení so sídlom na území mesta a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, 

efektívnosť a účinnosť jej použitia. Podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, je koeficient na činnosť školského 

klubu detí podľa počtu žiakov v základnej škole 1,6 (od roku 2014 je znížený z koeficienta 

5,6, ktorý bol na počet žiakov v školskom klube detí). 

Stanovením koeficientu na počet žiakov školy a nie na počet žiakov zapísaných v školskom 

klube detí a vysokým záujmom rodičov o umiestnenie detí do školského klubu má za 

dôsledok, že pridelenú dotáciu na činnosť ŠKD z podielových daní musíme navyšovať na 

vykrytie mzdových a prevádzkových nákladov a aj preto riaditelia škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Svidník, požiadali listom o navýšenie mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí z 1,00 EUR na 3,00 EUR. 

 
2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom. 

 

V súlade s § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

určí všeobecne záväzným nariadením mesto, ktoré je ich zriaďovateľom. 

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. 

 
3. Ciele, ktoré sleduje. 

 

Navýšený mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

umožní čiastočne pokryť prevádzkové náklady ale hlavne obnoviť fyzicky a morálne 

opotrebované pomôcky na činnosť v ŠKD. 

     

4. Vplyv na rozpočet mesta Svidník 

 

Zvýšenie príspevku nebude mať vplyv na rozpočet mesta, zvýši sa podiel finančných zdrojov 

na činnosť ŠKD. 

                                                                                                                                                                                                                      

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 

V pripomienkovom konaní neboli vznesené k tomuto návrhu nariadenia žiadne pripomienky. 

 

 

 



 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: x/2016 

 

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 § 6 ods. 12 písm. c) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 

vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. x/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č.3/2012 

o 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:              10. november 2016 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 10. november 2016 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10. november 2016 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 21. november 2016 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 22. november 2016 

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:  21. december 2016 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 22. december 2016 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 9. január 2017 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

mailto:prednosta@svidnik.sk


Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

        Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa 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 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Svidník č.x/2016 („ďalej len nariadenie“). 

 

 

Článok 2 
 

1. Text v čl. 6 ods. 1 nariadenia sa v celom rozsahu  ruší a nahrádza sa takýmto novým 

textom čl. 6 ods. 1: 

„Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí je 3,00 EUR mesačne na 1 dieťa.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia nariadenia sa nemenia. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 21. decembra 

2016 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. januára 2017. 

 

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                                                       primátor 

 


