
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v súlade § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a  v zmysle            
§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č.245/2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves č. 5/2012 o určení  
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v spojenej škole. 

 
PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia  
 

§ 1 
Predmet úpravy  

 
 Týmto nariadením sa stanovuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v spojenej škole (organizačné zložky a súčasti školy), ktorej  zriaďovateľom je Mesto Spišská 
Stará Ves (ďalej len príspevky v spojenej škole).  
 

§ 2 
Druhy príspevkov v spojenej škole 

 
Príspevky v škole a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
b) príspevok na činnosť školského klubu detí  
c) príspevok na činnosť centra voľného času  
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie večernou formou štúdia. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Príspevky v spojenej škole  

 
§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 6,-- €.  

2. Príspevok za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi Spojenej školy 
          doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
          v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, sa uhrádza vo výške 3 € mesačne na jedno 
          dieťa. 

3. Príspevok podľa odseku 1 a 2 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 23. dňa 
kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac  v  hotovosti do pokladne 
školy.  

4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  



      a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
      b)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
            

5. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa  sa neuhrádza za dieťa:  
a) ktoré má preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy na viac 

ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby  (po predložení 
lekárskeho potvrdenia) alebo z vážnych rodinných dôvodov.  

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka materskej školy rozhodnutím zriaďovateľa alebo z iných 
závažných dôvodov. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
príspevku.  

 
§ 4 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,80 €. Príspevok podľa odseku 1  uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa  do 15.  dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti 
do pokladne školy.   

 
§ 5 

          Príspevok na činnosť centra voľného času                                                                      
 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času 
sa určuje vo výške 0,50 € mesačne. Príspevok sa  uhrádza do 15. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne školy. 
                                                              
                                                             § 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

1. Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za úhradu vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma 
nasledovne:  

a) školská jedáleň pri MŠ , stravníci od 2 – 6 rokov: úhrada 1,05 € (desiata, obed, 
olovrant)  

b) školská jedáleň pri ZŠ:  
- stravníci od 6 - 11 rokov  – úhrada 0,88 €  
- stravníci od 11 - 15 rokov – úhrada 0,95 € 
- stravníci od 15-18/19 rokov  - úhrada 1,05 €. 
2. Školské jedálne poskytujú stravovanie zamestnancom spojenej školy. So súhlasom    

zriaďovateľa    a  príslušného    útvaru    regionálneho   úradu  verejného zdravotníctva  
poskytujú  stravovanie  aj iným fyzickým osobám. Uvedení  stravníci 

            prispievajú na plnú úhradu prevádzkových nákladov sumou 1,38 €,   na plnú úhradu 
            na nákup potravín   sumou 1,05 €, úhrada celkom 2,43 €.   
      3.  Prevádzková réžia na žiaka a  na hlavné jedlo predstavuje 0,05 €  na deň. 
      4.  Príspevok podľa odseku 1, 2  a 3 sa uhradí do 23. dňa kalendárneho mesiaca na 
nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti  do pokladne príslušnej školskej jedálne. 
 

 
 



 
§ 7 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie večernou formou štúdia 
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so vzdelávaním večernou formou štúdia 
prispieva žiak ročne sumou  60,-- €. 

2. Príspevok podľa odseku 1 uhradí žiak do 31. 10. bežného roka v hotovosti do  
pokladne  školy. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
 Záverečné ustanovenia 

 
1. Mesto ako zriaďovateľ spojenej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku podľa tohto nariadenia, ak o to písomne požiada zákonný zástupca  žiaka 
alebo dospelý žiak a  predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona.  

2. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia školským zákonom a osobitnými 
predpismi.  

3. Týmto nariadením sa ruší VZN Mesta Spišská Stará Ves č. 8/2011 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach. 

 
 
 
V Spišskej Starej Vsi 8. augusta 2012 

 
 
 
 
 
      Ing. Jozef Harabin 
         primátor mesta 
 

 

 

Doložky: 

 

• Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli 
mesta 

 

 

Dňa: 13.08.2012                         pečiatka                                      podpis: 

 

• Uvedené VZN bolo po jeho schválení MsZ vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 



mesta:  

       

 

        Dňa: 31.08.2012                       pečiatka                                      podpis:  

 

• Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule mesta:  

 

 

       Dňa: 14.09.2012                       pečiatka                                      podpis:  

 

• Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:  

 

 

Dňa: 14.09.2012                       pečiatka                                       podpis:  
 

                                                                                                               

 


