
MESTO  SVIDNÍK 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 1/2013 
 

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, § 116 ods. 6 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. 1/2013, 
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. 
 
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:              05.02.2013 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 05.02.2013 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 05.02.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 18.02.2013 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.02.2013 

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:  28.02.2013 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 01.03.2013 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 16.03.2013 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 16.03.2013 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 317/2013 



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 (ďalej len 
nariadenie) takto: 
 

Článok 2 
 
1. Ruší sa v názve všeobecne záväzného nariadenia text „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“ 
a nahrádza sa takýmto novým textom „o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady 
v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov“. 
 
2. Text v Článku 1 ods. 1 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom 
takto:  
„1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a výšku príspevku na režijné 
náklady v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Svidník (ďalej len „mesto“). 
 
3. Text v Článku 1 ods. 2 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom 
takto:  
„2. Toto  nariadenie  určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť školského klubu detí, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť centra voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
na štúdium v základnej umeleckej škole.“ 
  
4. Text v Článku 1 ods. 4 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom 
takto: 
„4. Pre účely tohto nariadenia sú školskými zariadeniami školské kluby detí, školské jedálne 
pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a centrum voľného času. 
 
5. Názov Článku 2 nariadenia „Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín 
v školskej jedálni“ sa ruší a nahrádza sa novým textom takto:  



„Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni“. 
 
6. Text v Článku 3 ods. 2 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom 
takto: 
„2. Príspevok zamestnancov materskej školy a základnej školy je 1,00 EUR mesačne“ 
 
7. Text v Článku 3 nariadenia sa dopĺňa o nový ods. 4 s týmto textom: 
„4. Príspevok zákonných zástupcov stravníkov v základnej škole je 1,00 EUR mesačne“ 
 
8. Názov Článku 4 nariadenia „Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole“ sa ruší 
a nahrádza sa novým textom takto:  
„Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole“. 
 
9. Text v Článku 4 ods. 1 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom 
takto: 
„ 1. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt v materskej škole je počas školského roka v mesiacoch september - jún 
8,00 EUR mesačne na jedno dieťa a počas školského roka v mesiacoch júl - august 20,00 
EUR mesačne na jedno dieťa.“ 
 
10. Názov Článku 5 nariadenia „Výška príspevku v základnej umeleckej škole“ sa ruší 
a nahrádza sa novým textom takto: 
„Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole“. 
 
11. Text Článku 5 ods. 2 nariadenia sa pred slovami „zákonný zástupca“ dopĺňa o text:   
„plnoletý žiak alebo“. 
 
12. Názov Článku 6 nariadenia „Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí“ sa ruší a nahrádza sa novým textom takto: 
„Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
detí“. 
 
13. Text v Článku 6 ods.1 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom 
takto: 
„1. Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí je 1,00 EUR mesačne na jedno dieťa“. 
 
14. Článok 7 nariadenia sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa takýmto novým článkom 7: 
 
„Článok 7 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník (ďalej len „CVČ“) 
 
1. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

CVČ za jedno dieťa vo veku 0-4 roky na nepravidelnú aktivitu v rozsahu 4 a viac hodín 
je 3,00 EUR mesačne. 



2. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ za jedno dieťa vo veku 0-4 roky na nepravidelnú aktivitu v rozsahu 1-3 hodiny 
mesačne je 1,00 EUR mesačne. 

3. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ za jedno dieťa vo veku 5 rokov s trvalým pobytom v meste Svidník je 2,00 EUR 
mesačne. 

4. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou CVČ za jedno dieťa vo veku 5 rokov s trvalým pobytom mimo mesta 
Svidník sú 2,00 EUR a ten sa zvýši o hodnotu rozdielu mesačného príspevku na činnosť 
CVČ z obce trvalého pobytu dieťaťa na osobu a sumy na záujmové vzdelávanie v CVČ 
určenej nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve v znení neskorších predpisov (napr. pre rok 2013 a účely tohto 
nariadenia suma vo výške 65,00 EUR na rok a suma vo výške 5,40 EUR na mesiac). 

5. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ za jedno dieťa vo veku 6-15 rokov s trvalým pobytom na území mesta Svidník je 
2,00 EUR mesačne. 

6. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ za jedno dieťa vo veku 6-15 rokov s trvalým pobytom na území mesta Svidník 
a vzdelávacím poukazom odovzdaným do CVČ mesta Svidník je 0,00 EUR mesačne. 

7. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou CVČ za jedno dieťa vo veku 6-15 rokov s trvalým pobytom mimo mesta 
Svidníka a vzdelávacím poukazom odovzdaným v CVČ mesta Svidník  je hodnota 
rozdielu  mesačného príspevku na CVČ z obce trvalého pobytu dieťaťa a sumy na 
záujmové vzdelávanie v CVČ určenej nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z  o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 
(napr. pre rok 2013 a účely tohto nariadenia suma vo výške 65,00 EUR na rok a suma vo 
výške 5,40 EUR na mesiac). 

8. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou CVČ za jedno dieťa vo veku 6-15 rokov s trvalým pobytom mimo mesta 
Svidníka je hodnota rozdielu mesačného príspevku na CVČ z obce trvalého pobytu 
dieťaťa a sumy na záujmové vzdelávanie v CVČ určenej nariadením vlády SR č. 
668/2004 Z.z  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 
neskorších predpisov (napr. pre rok 2013 a účely tohto nariadenia suma vo výške 65,00 
EUR na rok a suma vo výške 5,40 EUR na mesiac) zvýšená o sumu 2,00 EUR mesačne.  

9. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ za jedného žiaka vo veku 16-19 rokov a vzdelávacím poukazom odovzdaným 
do CVČ mesta Svidník vo výške 2,00 EUR mesačne. 

10. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ za jedného žiaka vo veku 16-19 rokov bez  vzdelávacieho poukazu odovzdaného 
v CVČ mesta Svidník vo výške 4,00 EUR mesačne. 

11. Príspevok účastníkov záujmovej činnosti vo veku 20 a viac rokov určí podľa druhu 
a náročnosti vykonávanej aktivity riaditeľ CVČ vo výške od 8,00 EUR do 15,00 EUR 
mesačne. 

12. Príspevky sa uhrádzajú za každý záujmový útvar osobitne. V prípade, že dieťa alebo 
účastník záujmovej činnosti  navštevuje viac ako jeden záujmový útvar, výška príspevku 
za druhý a každý ďalší záujmový útvar je znížená o 50%. 

13. Dátum rozhodujúci na určenie veku dieťaťa a účastníka záujmovej činnosti je 1. január 
kalendárneho roka, v ktorom sa činnosť v CVČ vykonáva.“ 

14. Príspevok zákonného zástupcu alebo účastníkov záujmovej činnosti na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť CVČ sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa, alebo účastník 



záujmovej činnosti o to písomne požiada a predloží riaditeľovi CVČ doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu. 

 
15. Text Článku 8 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom takto: 
„Termín a spôsob úhrady jednotlivých príspevkov uvedených v čl. 2 až 7 tohto nariadenia 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určí riaditeľ príslušnej 
školy alebo školského zariadenia“. 
 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 28. februára 

2013 uznesením č.317/2013 
 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16.marca 2013 
 
 
                                                                                     Ing. Ján Holodňák v.r.                                                                                               
                                                                                           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


