
M E S T O   S V I D N Í K 
 
                                                                                                                         

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Svidník č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt die ťaťa 
v materskej škole, o výške mesa čného príspevku na čiasto čnú 
úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpe čením na činnos ť 
školského klubu detí, o výške mesa čného  príspevku na čiasto čnú 
úhradu nákladov na činnos ť školského strediska záujmovej 
činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej šk ole, o výške 
príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                            
 
 
       Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení  znení neskorších predpisov,  v zmysle § 20 ods. 3 písm. a, § 49 
ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva všeobecne záväzné  
nariadenie pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
 

§ 1 
Určenie výšky príspevku za pobyt die ťaťa v materskej škole 

 
1. V zmysle § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole 150,- Sk (4,98 EUR). 

 
2. Príspevok v materskej škole  v súlade s § 28 ods. 7 vyššie citovaného zákona  

sa neuhrádza za die ťa: 
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 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia Mestského  

zastupiteľstva sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po  

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

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo 
bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo 
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú 
časť učeného príspevku.  
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§ 2 
Určenie výšky príspevku v základnej umeleckej škole 

 
 

1. V zmysle § 49 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku v základnej 
umeleckej škole takto: 

 pred plnením povinnej školskej dochádzky – 40 Sk mesa čne (1,33 EUR) 
 prípravné štúdium – 84 Sk mesa čne (2,79 EUR) 
 hudobný odbor – 140 Sk mesa čne žiaci (4,65 EUR), dospelí: 240 Sk (7,97 

EUR) 
 literárno-dramatický odbor – 95 Sk mesa čne žiaci (3,15 EUR), dospelí: 195 

Sk (6,47 EUR) 
 tanečný odbor – 95 Sk mesa čne žiaci (3,15 EUR), dospelí: 195 Sk (6,47 

EUR) 
 výtvarný odbor – 95 Sk mesa čne žiaci (3,15 EUR), dospelí 195 Sk (6,47 

EUR). 
 

2. Príspevok v základnej umeleckej škole na základe rozhodnutia Mestského 
zastupiteľstva sa neuhrádza ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca  
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi. 

 
 

§ 3 
Určenie výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov 

na činnos ť v školskom klube detí 
 
 

1. Mesto Svidník v zmysle § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí 40,- Sk (1,33 EUR). 

 
2. Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia Mestského 

zastupiteľstva sa neuhrádza ak  zákonný zástupca  žiaka o to písomne 
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi. 
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§ 4 
Určenie výšky mesa čného príspevku na čiasto čnú úhradu 

nákladov na činnos ť školského strediska záujmovej činnosti 
 

1. Mesto Svidník v zmysle § 115 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
strediska záujmovej činnosti 30,- Sk (1,00 EUR). 

 
2. Príspevok v školskom stredisku záujmovej činnosti na základe rozhodnutia 

Mestského zastupiteľstva sa neuhrádza ak zákonný zástupca  o to písomne 
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi. 

 
 

 
§ 5 

Určenie výšky príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 
1. Mesto Svidník v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni: 
a) v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov : 2 5,- Sk (0,83 EUR) 
b) v základnej škole stravníci od 11 do 15 rokov : 27,- Sk (0,90 EUR) 
c) v materskej škole stravníci od 2 do 6 rokov: 30, - Sk (1,00 EUR) 
d) dospelí stravníci – zamestnanci škôl a školských  zariadení: 
        30,- Sk (1,00 EUR). 
 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenie 
 

1.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo                 
uznesením č. 171/2008 zo dňa 27.8.2008. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník v zmysle § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo vyvesené 
na úradnej tabuli od 28.8.2008 do 16.9.2008 a nadobúda účinnosť dňom 
16.9.2008. 
      
       
 
 

                               Ing. Michal Bartko, v. r.                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                        primátor mesta                                                                                                
 



 


