
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku,
odbor školstva, kultúry, športu a mládeže 

                         

Materiál na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č.  10/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník
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MESTO  SVIDNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2011

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 § 140 ods. 11 a  § 141 ods. 7 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.  10/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa 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 schválené uznesením číslo 20/10.3.2011 zo dňa 10.3.2011 na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 
Návrh  tohto  všeobecne  záväzného nariadenia  (VZN) 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:             9. september 2011
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 9. september 2011
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 9. september 2011
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 21. september 2011
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 23. september 2011
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: 27. september 2011
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 28. september 2011
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. október 2011
Zvesené z úradnej tabule dňa:

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:



Článok  1
Úvodné ustanovenie

Predmetom  úpravy  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  úprava  výšky  príspevku  na 
čiastočnú  úhradu  nákladov  v školských  jedálňach  materských  a  základných  škôl  mesta 
Svidník.

Článok 2

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 sa mení a dopĺňa takto:

1. V  Čl.  2  odsek  1  sa  slová  „
pred plnením povinnej školskej dochádzky – 1,00 EUR mesačne“ menia na slová „a) pred 
plnením povinnej školskej dochádzky: 1,00 € mesačne,“.

2. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
prípravné  štúdium  individuálne  –  2,50  EUR mesačne“  menia  na  slová  „b)  prípravné 
štúdium individuálne: 2,50 € mesačne,“.

3. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
prípravné štúdium skupinové – 1,00 EUR mesačne“ menia na slová „c) prípravné štúdium 
skupinové: 1,00 € mesačne,“.

4. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
hudobný odbor : individuálne – 4,65  EUR mesačne“ menia na slová „d) hudobný odbor 
pre žiakov: 4,65 € mesačne,“.

5. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
hudobný odbor: pre dospelých – 8,00 EUR mesačne“ menia na slová „e) hudobný odbor 
pre dospelých: 8,00 € mesačne,“.

6. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
literárno-dramatický  odbor  –  1,50  EUR  mesačne  žiaci“  menia  na  slová  „f)  literárno-
dramatický odbor pre žiakov: 1,50 € mesačne,“.

7. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
literárno-dramatický odbor – 5,00 EUR mesačne dospelí“ menia na slová „g) literárno-
dramatický odbor pre dospelých:  5,00 € mesačne“.

8. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
tanečný odbor – 1,50 EUR mesačne žiaci“ menia na slová „h) tanečný odbor pre žiakov: 
1,50 € mesačne“.



9. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
tanečný  odbor  -   5,-  EUR  mesačne  dospelí“  menia  na  slová  „i)  tanečný  odbor  pre 
dospelých: 5,00 € mesačne“.

10. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
výtvarný odbor –1,50 EUR mesačne žiaci “ menia na slová „j) výtvarný odbor pre žiakov: 
1,50 € mesačne“.

11. V  Čl.  2  odsek  1   sa  slová  „
výtvarný odbor -  5,00 EUR mesačne dospelí“ menia na slová „k) výtvarný odbor pre 
dospelých: 5,00 € mesačne“.

12. V Čl.  2  odsek 1   sa  slová  „pri  súbežnom navštevovaní  individuálneho  a  skupinového 
štúdia:“  menia  na  slová  „l)  pri  súbežnom navštevovaní  individuálneho  a  skupinového 
štúdia“

13. V  Čl.  2  odsek  1   písmeno  a)  sa  slová  „
2,50 EUR mesačne prípravné štúdium“ menia  na slová „la)  prípravné štúdium: 2,50 € 
mesačne“.

14. V  Čl.  2  odsek  1   písmeno  b)  sa  slová  „
4,65 EUR mesačne žiaci“ menia na slová „lb) žiaci: 4,65 € mesačne“.

15. V  Čl.  2  odsek  1   písmeno  c)  sa  slová  „
8,00 EUR mesačne dospelí“ menia na slová „lc) dospelí: 8,00 € mesačne“.

16. Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2 v tomto znení:
     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.

17. V Čl. 5 odsek 1  písmeno a) sa slová „v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov : 0,83 
EUR mesačne“ menia na slová „stravníci v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov: 1,05 
€ denne,“.

18. V Čl. 5 odsek 1  písmeno b) sa slová „v základnej škole stravníci od 11 do 15 rokov : 0,90 
EUR mesačne“ menia na slová „stravníci v základnej škole vo veku od 6 do 11 rokov: 0,88 
€ denne,“.

19. V Čl. 5 odsek 1  písmeno c) sa slová „v materskej škole stravníci od 2 do 6 rokov: 1,00 
EUR mesačne“ menia na slová „stravníci v základnej škole vo veku od 11 do 15 rokov: 
0,95 € denne,“.

20. V Čl. 5 odsek 1  písmeno d) sa slová „dospelí stravníci – zamestnanci škôl a školských 
zariadení: 1,00 EUR mesačne“ menia na slová „zamestnanci škôl a školských zariadení: 
1,05 € denne,“.



21. V Čl. 5 odsek 1  písmeno e) sa slová „strava pre dôchodcov (bývalí zamestnanci škôl a 
školských  zariadení):  2,20  EUR  mesačne.“  menia  na  slová  „dôchodcovia,  bývalí 
zamestnanci škôl a školských zariadení: 2,35 € denne,“.

 
Článok 3

       Záverečné ustanovenie

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia 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 schválené 
uznesením číslo 20/10.3.2011 zo dňa 10.3.2011 na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku ostávajú nezmenené.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo 
Svidníku 27. septembra 2011 a nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2011.

Ing. Ján Holodňák, v.r.
                  primátor mesta



Návrh na uznesenie

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

Uznáša sa 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 
nariadenie  č.  1/2011  o výške  mesačného  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole, 
o výške  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.



Dôvodová správa

    V zmysle  § 140 ods.  11 a § 141 ods.  7 zákona NR SR č.  245/2008 Z.  z.  o výchove 
a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov obec určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí, 
školskom stredisku záujmovej činnosti, základnej umeleckej škole a školskej jedálni zriadenej 
obcou všeobecne záväzným nariadením.
    Na základe oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
v súlade s § 140 ods. 11 a § 141 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  a  z  dôvodu 
aktualizácie finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií  stravníkov  a príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa  a žiaka  vrátane  diétneho 
systému  stravovania  zriaďovatelia  majú  aktualizovať  všeobecne  záväzné  nariadenia 
dotýkajúce sa výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni. Na základe týchto skutočností sa  mení a dopĺňa 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 
schválené  uznesením  číslo  20/10.3.2011  zo  dňa  10.3.2011  na  rokovaní  Mestského 
zastupiteľstva  vo  Svidníku.  Ruší  sa  celé  znenie  článku  5  odsek  1  Všeobecne  záväzného 
nariadenia Mesta Svidník č.1/2011  a nahrádza sa takýmto novým znením článku 5 odsek 1.
   V zmysle § 140 ods. 11 zákona sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskej jedálni následovne:

a) stravníci v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov: 1,05 € denne /predtým 1,00 €/,
b) stravníci v základnej škole vo veku od 6 do 11 rokov: 0,88 € /predtým 0,83 €/,
c) stravníci v základnej škole vo veku od 11 do 15 rokov: 0,95 € denne /predtým 0,90 €/,
d) zamestnanci škôl a školských zariadení: 1,05 € denne /predtým 1,00 €/, 
e) dôchodcovia,  bývalí  zamestnanci  škôl  a školských zariadení:  2,35  €  denne  /predtým 

2,20 €/.
     Pre zákonných zástupcov detí alebo žiakov je to navýšenie denného príspevku v celkovej 
výške o 0,05 EUR, čiže mesačne o 1,00 EUR vo všetkých kategóriách a finančných pásmach, 
pričom navrhujeme najnižšie pásmo z 5 pásiem. 
     Mení a dopĺňa sa celé znenie článku 2 odsek 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Svidník č. 1/2011 z dôvodu systematického členenia VZN v súlade so Smernicou primátora 
mesta č. 3/2011 o zásadách tvorby všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta 
Svidník. 
    Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia 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 schválené uznesením číslo 
20/10.3.2011 zo dňa 10.3.2011 na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku ostávajú 
nezmenené.
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