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Dôvodová správa 
 
 
      Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov rozhodovali o výške plateného príspevku v školách a školských zariadeniach 
riaditelia škôl a školských zariadení. 
 
      Zákonom č. 245/2008 Z z.  o výchove v vzdelávaní (školský zákon), ktorý nadobúda účinnosť od 
1.9.2008, bol novelizovaný aj zákon č. 596/2003 Z. z. a v § 6 ods. 24 táto kompetencia bola daná obci. 
  
 Od 1. septembra 2008 platí zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon), ktorý ukladá obci vydať všeobecne záväzné nariadenie (VZN, § 28 ods. 5, § 49 ods.4, § 
114 ods. 6, § 116ods.6  a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008)) o určení výšky mesačného príspevku za 
dieťa a žiaka v školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom. 
 V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádzajú školy a školské zariadenia:  
 
a/  školy 
     - materské školy  
     - základná umelecká škola 
 
b/   školské výchovno-vzdelávacie zariadenia 
     - školské kluby detí  

- centrum voľného času  
 

c/   školské účelové zariadenia 
- školské jedálne pri materských školách 
- školské jedálne pri základných školách 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových 
komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania (ZŠS) pripravuje, MŠ SR pre 
stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých 
zriaďovateľ (obec) všeobecne záväzným nariadením stanoví výšku príspevku za stravovanie v 
školskej jedálni. Z finančných pásiem bola zriaďovateľom stanovená optimálna výška príspevku za 
stravovanie v školskej jedálni. 
 
      Účinnosť VZN sa navrhuje od 1.9.2008 t.j. od nového školského roku 2008/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N Á V R H 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce 

č.  .......... /2008  zo dňa ............... 2008 
 

o určení výšky príspevku rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach  Mesta Zlaté Moravce 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 6 ods.1 a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28, § 49, § 114 , §116, § 140  zákona 
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v y d á v a 
 
      toto všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v ZUŠ, CVČ Spektrum, školských kluboch detí, materských školách a na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté 
Moravce. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
  1.  Mesto Zlaté Moravce podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov určuje pre jednotlivé školy a školské zariadenia na území mesta Zlaté Moravce 
výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu 
nákladov spojenú s činnosťou škôl a školských zariadení, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
alebo žiaka a dospelého stravníka na nákup potravín na jedno jedlo a podmienky úhrady v školských 
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce 
 2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských výchovno-vzdelávacích 
zariadení prispieva: 
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,1) 

b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu podľa osobitného predpisu.2) 

Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR 
vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo  určuje 
zriaďovateľ. 
 
 

§ 2 
Materská škola 

 
 - Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej   
škole od 01.09. 2008 – 31.12.2008      150,- Sk ( 4,98€ ) 
  - Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej   
škole od 01.01.2009        5 € ( 151 Sk ) 
                                          
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 
a)    ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b)   ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa  zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza  za dieťa 
a)   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
___________________________________________________________ 
 
1) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2) )§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 



b)  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch 
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 
 
 Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy. 
 
 

§ 3 
Základná umelecká škola 

 
1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole 
 
A) Prípravné štúdium 
-  v materskej škole P-PHV             50,- Sk  (1,66 €) 
-  v ZUŠ skupinové vyučovanie      100,- Sk  (3,32 €) 
-  individuálne vyučovanie      150,- Sk  (4,98 €) 
 
B) Základné štúdium 
-  individuálne vyučovanie       200,- Sk  (6,64€ ) 
- skupinové vyučovanie         150,- Sk  (4,98 €)   
- skupinové vyučovanie zborového spevu                  50,- Sk  (1,66 €) 
 
C)  Štúdium pre dospelých  
Študenti -skupinové vyučovanie             100,- Sk (3,32 €) 
Študenti -individuálne vyučovanie      150,- Sk (4,98 €) 
samostatne zárobková osoba - skupinové vyučovanie    150,- Sk (4,98 €) 
samostatne zárobková osoba - individuálne vyučovanie     200,- Sk (6,64 €) 
      
D) Úpravy školného: 
 Žiak, ktorý navštevuje dva hlavné predmety      300,- Sk  (9,96 €) 
dvaja a viac súrodencov majú zľavu v každom predmete     50,- Sk  (1,66 €) 
      
2 )Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi ZUŠ  doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. (podľa  
zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 
Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným predpisom 
školy. 
 

§ 4 
Školský klub detí pri základných školách 

 
-  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
pri základných školách od 01.09.2008 – 31.12.2008 150,- Sk ( 4,98€ ) 
 
-  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
pri základných školách od 01.01.2009 5€ ( 151,- Sk ) 
 
Príspevok v školských kluboch detí za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej 
školy  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
(podľa  zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
          50,- Sk  (1,66 €) 
 
 Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom školy. 
 

§ 5 
CVČ Spektrum 

 
 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra  
 voľného času Spektrum       50,- Sk (( 1,66 € ) 



      
Príspevok v CVČ Spektrum sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi CVČ 
Spektrum doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi(podľa  zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). 
                                                             
 Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom školy. 
 

§ 6 
Školské jedálne 

    
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade 
s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR. 
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských školách:  
veková kategória - do  6 rokov        32,- Sk (1,06€ ) 
( z toho desiata  8 Sk (0,26€ ) , obed 18 Sk (0,60€ ), olovrant 6 Sk(0,20€ )) 
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri základných školách: 
veková  kategória-            6-11 roční  -       25 Sk (0,83€ ) 

                                   11-15 roční  -      27 Sk (0,90€ ) 
                                  15-19 roční  -      30 Sk ( 1€ ) 
                            

 Výšku úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školských jedálňach mesta Zlaté Moravce 
(zamestnanci škôl a cudzí stravníci), ktorí hradia v cene obeda náklady na nákup potravín a režijné 
náklady, určí riaditeľ školy vnútorným predpisom v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín 
určenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 
 
3.      Podmienky úhrady príspevku: 
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa   alebo 

žiaka mesačne vopred do 15.dňa v mesiaci a to: 
  -         bankovým prevodom 
  -         trvalým príkazom v príslušnej banke 
  -        prevodným príkazom v príslušnej banke 
  -  bezhotovostným prevodom cez internet banking 
  -        poštovou poukážkou 
b) odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 7.00 hod. ráno. 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, 
odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu  sa finančná ani vecná  
náhrada neposkytuje. 

 
§ 7 

Záverečné ustanovenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného 
nariadenia č. .../2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v ZUŠ, CVČ Spektrum, školských kluboch, materských školách a podmienkach úhrady v 
 školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce dňa ..............2008 a toto 
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
Mestského úradu v Zlatých Moravciach t.j. ................. 
 
2. VZN bolo vopred zverejnené na úradnej tabuli obce pred jeho prerokúvaním a po jeho schválení v 
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
  
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť …...... septembra 2008. 
 
 
 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
          primátorka mesta                                              

 
 


