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škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 
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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. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dôvodová správa 
 

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia. 
 

Zvýšenie príspevkov je v súlade so zákonom NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým menia  a dopĺňa aj zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kde sa v § 28, § 49, § 114, § 116 vypúšťajú odseky, v ktorých zákonný 
zástupca prispieval mesačne sumou najviac 15%. Výška príspevkov teda nie je obmedzená. 
Podľa  §140 ods. 9 a 10 vyššie citovaného zákona zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. Zákonný zástupca prispieva na 
úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.  
Od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti nariadenie vlády č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie vlády č. 668/2004. Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, kde sa znižujú hodnoty koeficientov. Tým pádom 
sa znížia podielové dane pre potreby školstva. 
Návrh zvýšenia príspevkov vychádza z požiadaviek riaditeľov škôl, aby mohli 
bezproblémovo zabezpečiť chod jednotlivých školských zariadení. 

 
Porovnanie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (MŠ), školskej 
jedálni (ŠJ) a v školskom klube detí (ŠKD): 
 
Škola, školské zariadenie Doteraz 

za 1 mesiac v EUR 
Návrh 

za 1 mesiac v EUR 
Mesačné zvýšenie 

 o v EUR 
MŠ počas školského roka 5,00 8,00 3,00 
MŠ počas letného 
dovolenkového obdobia 

 

5,00 
 

20,00 
 

15,00 

ŠJ pri ZŠ– režijný poplatok 0,00 1,00 1,00 
ŠKD 0,50 1,00 0,50 
 
 
 

 
2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom. 
 
Návrh tohto nariadenia je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Ciele, ktoré sleduje. 
 
            Návrh predmetného všeobecne záväzného nariadenia vychádza z potrieb 
a požiadaviek riaditeľov škôl, školských zariadení a vedúcich školských jedálni v meste 
Svidník, ktoré súvisia so zmenou financovania od 1. januára 2013.  
            Finančné prostriedky pre ŠKD v roku 2012 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 531/2010 
boli vo výške 5,6 x 60,16 x počet žiakov zapísaných do ŠKD, v roku 2013 v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 415/2012 to je 1,6 x 59,217 x celkový počet žiakov v ZŠ podľa 
Eduzberu k 15. septembru 2012, čo znamená, že v roku 2013 podľa platných koeficientov 
bude pokles finančných prostriedkov na činnosť ŠKD.   
             Finančné prostriedky pre ŠJ v roku 2012 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 531/2010  
boli vo výške 1,8 x  60,16 x celkový počet žiakov základnej školy, v roku 2013 v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 415/2012 je to 1,8 x 59,217 x celkový počet žiakov v ZŠ podľa 
Eduzberu k 15. septembru 2012.   
            Finančné prostriedky pre MŠ v roku 2012 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 531/2010 
boli pre deti do 3 rokov: 61 x 60,16 x počet detí a pre deti do 6 rokov: 31 x 60,16 x počet detí. 
V roku 2013 to je 27,3 x 59,217 x počet detí.  Návrh na výšku mesačného príspevku v MŠ 
je  8,00 EUR na jedno dieťa. Poplatok neuhrádzajú zákonní zástupcovia, ak predložia 
riaditeľovi MŠ doklad o tom, že sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ak dieťa má jeden 
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe 
rozhodnutia súdu.  Navrhujeme zvýšenie z 5,00 EUR na 8,00 EUR mesačne, čo je v prepočte 
denné zvýšenie o 0,15 EUR pri 20 pracovných dňoch za celodennú starostlivosť o dieťa 
v MŠ. Počas prerušenia  prevádzky MŠ cez letné prázdniny  (Vyhláška 306/2008 o materskej 
škole -  najmenej na 3 týždne) sa deti sústreďujú do jednej MŠ v meste. Berieme do úvahy 
zamestnanosť rodičov, príp. iné povinnosti, a že nie každý má možnosť dať dieťa k starým 
rodičom, alebo inak si zabezpečiť starostlivosť o ne, vychádzame zákonným zástupcom 
v ústrety a jedna z MŠ bude otvorená aj počas prázdnin. V tomto období školských prázdnin 
si zamestnanci materských škôl musia čerpať  prevažnú časť dovolenky a zároveň v MŠ 
prebieha dezinfekcia priestorov. Napriek tomu túto službu ponúkame tým rodičom, ktorí ju 
naozaj potrebujú a nemajú inú možnosť ako si zabezpečiť starostlivosť o deti. Rodič má svoje 
práva a možnosti využívať služby mesta, ale zároveň má aj zodpovednosť a povinnosť, čo si 
mnohí rodičia neuvedomujú. Ak je MŠ otvorená, musí byť zabezpečená organizácia na takej 
istej úrovni či ju navštevuje päť detí alebo plný počet.  Mesto ako zriaďovateľ ponúka 
rodičom možnosť využívať služby mesta a zabezpečuje finančné prostriedky na jej 
prevádzku. Zvýšením príspevku od rodičov počas letných mesiacov júl-august chceme 
predísť skúsenostiam z minulých rokov, že rodičia svoje dieťa do škôlky prihlásia, ale 
nakoniec nie z dôvodu choroby dieťaťa, ale z iných neopodstatnených dôvodov jednoducho 
neprivedú dieťa do škôlky, aj keď prevádzka MŠ je zabezpečená, čo si mnohí rodičia 
neuvedomujú. V jednotlivých škôlkach bolo v minulom roku (2012) počas letných prázdnin 
celkom prihlásených 199 detí (3 turnusy v MŠ) a do škôlky z týchto prihlásených chodilo 139 
detí. 
            Finančné prostriedky pre činnosť Centra voľného času v roku 2012 v zmysle 
Nariadenia vlády SR č. 531/2010 boli  3,2 x 60,16 x počet zapísaných členov vo veku od 5-30 
rokov. V roku 2013 to je  1,1 x 59,217 x počet detí s trvalým pobytom na území mesta vo 
veku od 5-15 rokov.  
            Zvýšením mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ a na režijné náklady v ŠJ, 
školské zariadenia získajú finančné prostriedky, ktorých časť budú môcť použiť na 
prevádzkové náklady, ostatné prostriedky môžu použiť na zakúpenie pomôcok, materiálno-
technické vybavenie školských zariadení, zakúpenie tanierov, príborov, obrusov, pohárov, 



misiek, varníc, elektrospotrebičov do kuchyne, elektrickej rúry, konvektomatu,  
spoločenských hier, kníh, hračiek, spotrebného materiálu, učebných pomôcok a pod. Zvýšenie 
mesačného príspevku v MŠ bolo prejednané s výborom ZRŠ a kladné stanovisko so zvýšením 
poplatkov vyjadrila aj RŠ pri ZŠ 8.mája. 
 
Pre porovnanie uvádzame výšku mesačných príspevkov v okolitých mestách, respektíve 
veľkosťou podobných nášmu mestu  (mnohé z nich neprešli úpravou a platia od roku 2010,  
resp. 2011) 
 

Mesto Réžia v ŠJ 
(v EUR) 

MŠ  
(v EUR) 

ŠKD  
(v EUR) 

Bardejov majú drahšie pásmo na potraviny 12,00 4,00 
Giraltovce  5,00 3,50 
Humenné  7,00 3,00 
Kežmarok 0,30 denne 6,63 – 13,00 3,31 
Lipany  7,00 – 13,00 3,00 
Moldava 1,00 mesačne 4,00 – 12,00 3,98 
Myjava  8,29 3,31 
Poprad  15,00 – 50,00 6,00 
Prešov 0,10 denne 13,00 – 20,00 8,00 
Sabinov 0,05 denne 9,00 – 12,00 6,00 
Spišská nová Ves 0,04 denne 12,00 – 20,00 4,00 
Strážske  7,00 3,00 
Stropkov  5,00 3,32 
Svidník 1,00 mesačne 8,00 – 20,00 1,00 
Veľký Krtíš  11,00 9,00 
Vranov nad Topľou 1,00 mesačne 7,00 – 10,00 1,65 - 6,65 
 
4. Vplyv na rozpočet mesta.  
 
Zvýšením mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra 
voľného času a na režijné náklady v školskej jedálni, školské zariadenia získajú: 
  
Navýšenie v roku 2013 zvýšením príspevkov                                     Príspevky v roku 2012 
ŠKD pri ZŠ Komenského 807/27:  415,00 EUR                                              (417,00 EUR) 
ŠKD pri ZŠ 8.mája 640/39:            375,00 EUR                                               (374,00 EUR) 
ŠKD pri ZŠ Karpatská 803/11:       315,00 EUR                                               (285,00 EUR) 
 
ŠJ pri ZŠ Komenského 807/27:      3 000,00 EUR                                              (0,00 EUR) 
ŠJ pri ZŠ 8.mája 640/39:                3 810,00 EUR                                              (0,00 EUR) 
ŠJ pri ZŠ Karpatská 803/11:           1 710,00 EUR                                              (0,00 EUR) 
 
MŠ Ľ.Štúra 318/23:                         2 040,00 EUR                                            (3 400,00 EUR) 
MŠ 8.mája 500/56 :                         1 512,00 EUR                                            (3 021,00 EUR) 
MŠ Gen. Svobodu 744/33:              1 348,00 EUR                                            (2 252,00 EUR) 
 
V MŠ dôjde aj k ďalšiemu navýšeniu finančných príspevkov o príspevok zákonného zástupcu 
za pobyt dieťaťa v MŠ počas  dovolenkového obdobia, teda v mesiacoch júl-august. Príjmy 



z príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ v roku 2012 boli použité na zakúpenie kobercov do tried, 
pracovných zošitov pre deti, posteľných plácht na detské postieľky, hračiek, učebných 
pomôcok. Za poplatky, ktoré sa vyberali na réžiu v ŠJ boli zakúpené chladničky, mrazničky, 
kuchynské roboty a pod. V roku 2013 finančné prostriedky z príspevkov budú použité na 
zakúpenie hračiek, učebných pomôcok, kníh, didaktickej techniky, ale aj na úhradu energií 
a  na modernizáciu ŠJ. 
 
Rozpočet a celková doterajšia situácia CVČ vychádza z možností financovania schváleného 
štátom. Mestské zastupiteľstvo schválilo  na decembrovom zasadnutí v rozpočte  položku  - 
záujmové vzdelávanie vo výške 74,5 tis. EUR. Rozpočet a jeho použitie je limitované 
zákonom a teda použitie je možné na zabezpečovanie záujmového vzdelávania pre 
obyvateľov - deti a mládež s trvalým pobytom v meste Svidník, ale aj mimo nášho mesta. 
Financovanie podporované štátom je zabezpečované len pre deti a mládež vo veku 5 - 15 
rokov a s trvalým pobytom v meste Svidník. Obce by mali prispieť na financovanie 
záujmového vzdelávania pre svojich občanov v CVČ.  Situáciu komplikuje aj to, že aj mesto 
Svidník bolo požiadané o príspevky na financovanie cirkevných CVČ a CVČ Giraltovce. Na 
zníženie týchto výdavkov v prospech  mesta Svidník, oslovilo rodičov detí vo veku 5 - 15 
rokov, na ktorých dostane podiel z dane z príjmu listom, aby verifikovalo účasť detí na 
aktivitách a v záujmových útvaroch týchto CVČ. Z hľadiska zásad efektívnosti, hospodárnosti 
a účelnosti to bola zákonná povinnosť, keďže ide o finančné prostriedky vyplácané z rozpočtu 
mesta tretím subjektom, ale v konečnom dôsledku to znamená zníženie finančných 
prostriedkov pre naše CVČ. 
Základný mesačný poplatok za pravidelnú aktivitu v CVČ Svidník  pre obyvateľa nášho 
mesta, ktorý   vzdelávací poukaz odovzdal alebo odovzdá  v CVČ je 0,00 EUR.  Poplatok za 
záujmový útvar člena bez vzdelávacieho poukazu je navrhnutý vo výške 2,00 EUR mesačne 
vo veku 5 až 15 rokov. Príjem z poplatkov vo výške asi 1000 -1200 EUR mesačne  možno 
očakávať za naplnenia týchto predpokladov: 
- ak prispejú obce v maximálnej výške podľa štátom prijatej filozofie za členov s  trvalým 
pobytom mimo mesta vo výške 65,00 EUR ročne  na dieťa vo veku 5 - 15 rokov, 
- ak sa nebude meniť počet deti v hmotnej núdzi (aktuálne sa pohybuje na mesačnej báze 
okolo 90 -100 deti) – nehradia poplatok, 
- zostanú členovia v aktivitách a v záujmových útvaroch, ktoré predpokladajú podľa VZN 
výber poplatku.  
         Predpoklad  ročného príjmu z poplatkov  je vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti 
pomerne ťažko odhadnúť aj v súvislosti s tým, že bola zásadná zmena financovania zo strany 
štátu, ktorá sa naplno  prejaví až od septembra tohto roku. Poplatky budú použité na 
zabezpečenie činnosti aktivít a vybavenie pomôckami.  
 
Od 1.9.2012 do  31.12.2012 CVČ finančné prostriedky vynaložilo následovne: na nákup 
techniky a ďalšieho materiálového zabezpečenia 300,00 EUR (nákup tlačiarne a tonera). 
Internetové a telefónne pripojenie a poplatky 270,00 EUR. Fotoaparát s príslušenstvom 
360,00 EUR.  Ekonomický  softvér: účtovníctvo a mzdy 175,00 EUR. Na vybavenie 
miestnosti tzv. Mama centrum 222,00 EUR. Stravné 500,00 EUR. Kancelársky papier, 
kancelárske potreby, tlačoviny a propagačné materiály, diplomy, plagáty  1 200,00 EUR. Na 
zabezpečenie pravidelnej činnosti záujmových útvarov, ktorá sa začala v mesiaci október 
a v niektorých prípadoch v mesiaci november,  bolo použitých  9 645,00 EUR.  Cez 
vzdelávacie poukazy bolo použitých 3 820,00 EUR.    
 
V roku 2012 školné pre ZUŠ predstavovalo čiastku 18 618,00 EUR a tieto finančné 
prostriedky boli použité na úhradu energií, úhradu nájmu elokovaných pracovísk, na nákup 



výpočtovej techniky, interiérové vybavenie. Finančné prostriedky získané zo školného v roku 
2013 plánujú v ZUŠ použiť na zdokonaľovanie výchovno - vzdelávacieho procesu v rámci 
materiálno - technického zabezpečenia. Keďže všetky štyri odbory ZUŠ pociťujú nedostatok 
kvalitného vybavenia, ktoré sa dlhší čas neobnovovalo, ako najdôležitejšie sa javia:  pracovný 
materiál a nástroje pre výtvarníkov, notový materiál pre archívy hudobného oddelenia, výroba 
kostýmov pre literárno-dramatický a tanečný odbor, knihy,  učebnice, audio-vizuálne 
pomôcky a prehrávacia technika. 
 
 
5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 
 
Dňa 6. februára 2013 všetci poslanci MsZ boli oboznámení s termínom mimoriadneho 
zastupiteľstva k návrhu VZN č. 1/2013 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 
a požiadaní o prípadne návrhy k pôvodnému zneniu do 13.februára 2013.  
Odpovede prišli od poslancov: 

• Mgr. Vladimíra Kaliňáka, ktorý potvrdil svoj návrh prezentovaný na zasadnutí MsZ 
dňa 5. februára 2013 a je zapracovaný v návrhu VZN č.1, keďže tento návrh bol 
prerokovaný s riaditeľom CVČ,   

• Cyrila Dudáša, ktorý navrhuje zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí z 0,50 EUR na 3,00 EUR mesačne tak, ako 
ho navrhoval aj na zasadnutí MsZ dňa 5.februára 2013, 

• PaedDr. Jozefa Poperníka, ktorý zatiaľ nemá pozmeňujúce návrhy, ale žiadal 
o informácie, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, 

• Viktora Varchola, ktorý žiadal o informácie, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe,  
• z klubu SMER  SD, ktorých návrh uvádzame nižšie v celom znení a informácie, 

o ktoré nás žiadali sú uvedené v dôvodovej správe:  
 
             Návrh  príspevkov rodičov na činnosť CVČ vo Svidníku: 
 
- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa od 0-4 roky, ktorý navštevuje pravidelne aktivity 
CVČ 2€/mesačne 
- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa od 0-4 roky, ktorý navštevuje nepravidelne aktivity 
CVČ 0,50€/mesačne za 0-2hodiny 
- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa od 5 rokov, ktorý navštevuje pravidelne aktivity 
CVČ 2€/mesačne - krúžková činnosť, poplatok platí pre dieťa s trvalým pobytom v meste 
Svidník. 
- mesačná výška príspevku zákonného zástupcu za dieťa vo veku od 5 rokov s trvalým 
pobytom mimo mesta Svidník pre rok 2013 a účely VZN je 65€ na 1 kalendárny rok to je 
5,40€ na mesiac 
- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa od 6-15 rokov, ktorý navštevuje pravidelne aktivity 
CVČ 3€/mesačne - krúžková činnosť, poplatok platí pre dieťa s trvalým pobytom v meste 
Svidník. 



- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa od 6-15 rokov, ktorý navštevuje pravidelne aktivity 
CVČ s trvalým pobytom v meste Svidník a Vzdelávacím poukazom odovzdaným v CVČ v 
meste Svidník je poplatok 0€/mesačne 
- mesačná výška príspevku zákonného zástupcu za dieťa vo veku od 6-15 rokov s trvalým 
pobytom mimo mesta Giraltovce a Vzdelávacím poukazom odovzdaným v CVČ v meste 
Svidník pre rok 2013 a účely VZN je 65€ na 1 kalendárny rok to je 5,40€ na mesiac znížená o 
5€. 
- mesačná výška príspevku zákonného zástupcu za dieťa vo veku od 6-15 rokov s trvalým 
pobytom v meste Svidník pre rok 2013 a účely VZN je 65€ na 1 kalendárny rok to je 5,40€ na 
mesiac 
- príspevok zákonného zástupcu za žiaka vo veku od 16-19 rokov (napr. stredná škola s 
maturitou) a Vzdelávacím poukazom odovzdaným v CVČ meste Svidník určí vo výške od 2 
do 4€/mesačne. 
- príspevok zákonného zástupcu za žiaka vo veku od 16-19 rokov (napr. stredná škola s 
maturitou) vo výške od 2 do 12€/mesačne. 
- príspevok na záujmové vzdelávanie nad 20 rokov veku do 25 rokov (študent vysokej školy) 
vo výške od 2€ do 12€ /mesačne. 
- príspevok na záujmové vzdelávanie nad 20 rokov veku do 30 rokov vo výške od 5€ do 12€ 
/mesačne. 
-mesačný poplatok za škôlku z 5,00 €, navrhujú zvýšiť o 1€,t.j.na sumu 6€ mesačne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  



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............... 
 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................... 
 
 
                                                                                     Ing. Ján Holodňák v.r.                                                                                               
                                                                                           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


