
NÁVRH 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce 

č.  .........../2013  
 

o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov  na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je   

mesto Zlaté Moravce 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti na 
základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, 
§116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
v y d á v a 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce 

č.  .........../2013  
 

o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov  na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je  mesto Zlaté 

Moravce 
 
 

čl.  1 
Úvodné ustanovenie 

 
  1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce určuje: 
a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Zlaté Moravce, 
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole zriadenej mestom Zlaté Moravce, 
c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
zriadeného mestom Zlaté Moravce 
d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného 
času, ktorého zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce 
e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce. 
  
 

Čl.  2 
Materská škola 

 
1.  Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt     dieťaťa   v materskej    škole  zriadenej mestom Zlaté Moravce je                        
12,- €.  
 
2.  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa určené v osobitnom právnom predpise. 
 



3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza  za dieťa 
určené v osobitnom právnom predpise. 
 
4. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom. 
 

Čl.  3 
Základná umelecká škola 

 
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole zriadenej mestom Zlaté Moravce (ďalej ako „ZUŠ) je nasledovná: 
 

1.1 Prípravné štúdium  
a) Prípravné štúdium – skupinové vyučovanie      3,- €  
b) Prípravné štúdium – individuálne vyučovanie                    5,- € 

 
1.2 Základné štúdium I a II. stupeň 

a) Individuálne vyučovanie hlavného premetu     8,- € 
b) Skupinové vyučovanie hlavného premetu     6- € 
c) Skupinové vyučovanie zborového spevu     2,- € 

 
1.3 Štúdium pre dospelých 

a) Individuálne vyučovanie hlavného predmetu študentov,  
ktorí majú vlastný príjem                 15,- € 

b) Individuálne vyučovanie hlavného predmetu študentov,  
ktorí nemajú vlastný príjem        8,- € 

c) Skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov,  
ktorí majú vlastný príjem                  15,- € 

d) Skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov,  
ktorí nemajú vlastný príjem        8,- €  

 
      
2. Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ ZUŠ rozhodne o odpustení príspevku podľa odseku 
1, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a 
predloží doklad riaditeľovi ZUŠ  o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  
 
3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej umeleckej školy vnútorným 
predpisom. 
 
 

Čl.  4 
Školský klub detí pri základných školách 

 
1.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí zriadeného mestom Zlaté Moravce pri základných školách  je                       
5,00 €. 

 
2. Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ školského klubu detí rozhodne  o znížení príspevku 
podľa odseku 2, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad riaditeľovi 
príslušnej základnej školy o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 



dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Výška zníženého príspevku je v tomto 
prípade 1,70 eur mesačne. 
       
3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy vnútorným predpisom. 
 
 

Čl.  5 
Centrum voľného času 

 
1.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra 
voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce (ďalej ako „CVČ), je  
2,60  €. 
      
2. Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ CVČ rozhodne o odpustení príspevku podľa odseku 
1, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a 
predloží doklad riaditeľovi CVČ  o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  
                                                        
3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ centra voľného času vnútorným predpisom. 
 
 

Čl.  6 
Školské jedálne 

    
1. 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.  
 
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej škole, 
ktorej zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce, je za 1 deň určená nasledovne:  
 
a)   veková kategória - do  6 rokov         1,19 €  
    ( z toho desiata  0,28 € , obed 0,68 €, olovrant 0,23 € ) 
 
b) pre cudzích stravníkov – stravníkov DJ      1,19 € + režijné náklady 
    (z toho desiata  0,28 €  , obed 0,68 €  , olovrant 0,23 € ) 
Režijné náklady sa vypočítajú vždy za kalendárny rok podľa  nákladov za energie, vodu, 
vecné   náklady, mzdy a odvody na jedno  vydané jedlo za obdobie predchádzajúceho roka.  
 
c) dospelý stravník - finančný limit na nákup potravín                  1,19 €. 
 
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri základnej škole, 
ktorej zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce,  je za 1 obed určená nasledovne:  
a) veková  kategória -    6-11 roční  -        1,01 €  

                               11-15 roční  -       1,09 €  
                            15-19 roční  -       1,19 €  

                          dospelý stravník finančný limit na nákup potravín   1,19 
€. 
 
b)  pre stravníkov športových tried a športových škôl: 



 veková  kategória -  6-11 roční  -        1,13 €  
                             11-15 roční  -       1,20 €  
                            15-19 roční  -       1,33 € . 

 
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských 
a základných školách, ktorých  zriaďovateľom je mesto Zlaté Moravce, je pre diétne 
stravovanie určená nasledovne: 

a)  veková kategória do 6 rokov     1,44 € 
(z toho : desiata 0,34 €, obed 0,82 € , olovrant 0,28 €) 

 b) 6 – 11 rokov       1,21 € je za 1 obed 
 c) 11 – 15 rokov       1,31 € je za 1 obed. 
 
4. 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. 
 
 
 

Čl.  7 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia  

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto nariadení na ..... 

zasadnutí dňa ............... 
 
2. Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce 
a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od .......... do ................ 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym  dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta Zlaté Moravce. 
 
3. Týmto nariadením sa zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2008 o určení 
výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a v školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce v znení jeho novelizácií. 
 
 
  
 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
                  primátor mesta 

http://www.zlatemoravce.eu/

