
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sabinov 

č. 5/2011 

o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 

 

 

 

 

     Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2011  uznieslo v zmysle § 

6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 28, 49, 114, 115, 116 a 140 

zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok 1 

Materská škola 

 

1/  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  9 €.  Počas letných prázdnin 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy denne 0,60 € na 

jedno dieťa. 

 

2/  Za pobyt dieťaťa v materskej škole – triede s poldennou starostlivosťou – prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 

sumou  2,80 €. 

 

3/  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

     a/ ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

     b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom, ţe je  

         poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
1
 

     c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 

4/  Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj za   

     dieťa, 

     a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  

         kalendárnych dní z dôvodu choroby  preukázateľným spôsobom, 

     b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

         prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závaţnými dôvodmi. 

         V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 



 

 

 

Článok 2 

Základná umelecká škola 

 

1/  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva 

 

     a/ zákonný zástupca ţiaka /dieťa pred plnením povinnej školskej dochádzky, ţiak  

         základnej a strednej školy/  a študent štúdia na vysokej škole, max. do 25 rokov, ktorý 

nemá vlastný príjem /na základe potvrdenia o  štúdiu na vysokej škole a čestného vyhlásenia, 

ţe nie je zárobkovo činná osoba/, mesačne sumou: 

1. 8  €   v individuálnej forme vyučovania 

2. 6  €   v skupinovej forme vyučovania 

3. 3,50  €  obligátny nástroj 

 

      b/ dospelá osoba mesačne sumou: 

1. 12 €  v individuálnej forme vyučovania 

2. 10 €   v skupinovej forme vyučovania 

3.   5 €   obligátny nástroj 

 

2/  Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak  

      plnoletý ţiak  /podľa písm. b)/ alebo zákonný zástupca neplnoletého ţiaka o to písomne   

      poţiada a predloţí   

      doklad o tom, ţe je poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  

      núdzi podľa osobitného predpisu 
1
. Ako doklad k hmotnej núdzi slúţi aj zoznam ţiakov 

      v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove   

      k poskytovaniu príspevku ţiakom v hmotnej núdzi na stravovanie.  

 

 3/  Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za ţiaka, 

ktorý má prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby  preukázateľným spôsobom. 

 

 

Článok 3 

Školský klub detí 

 

1/  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva  

     zákonný zástupca ţiaka mesačne sumou  6 €. 

 

2/  Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak  

     zákonný  zástupca o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky  

     v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
1
. Ako 

     doklad k hmotnej núdzi slúţi aj zoznam ţiakov v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi  

     mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove k poskytovaniu príspevku ţiakom v hmotnej   

     núdzi na stravovanie. 
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Článok 4 

Školské stredisko záujmovej činnosti 

 

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej  

    činnosti prispieva zákonný zástupca ţiaka mesačne sumou  2 €. 

 

2/ Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak 

    zákonný zástupca o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky   

    v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 
1
. Ako  

    doklad k hmotnej núdzi slúţi aj zoznam ţiakov v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi  

    mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove k poskytovaniu príspevku ţiakom v hmotnej núdzi  

    na stravovanie 

 

 

Článok 5 

Centrum voľného času 

 

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

 

    a/ zákonný zástupca mesačne sumou  2 € 

    b/ dospelá osoba mesačne sumou        5 € 

 

2/ Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak   

    plnoletý ţiak alebo zákonný zástupca  neplnoletého ţiaka o to písomne poţiada a predloţí   

    doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  

    núdzi podľa osobitného predpisu  1/.  

    Ako doklad k hmotnej núdzi slúţi aj zoznam ţiakov v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi   

    mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove k poskytovaniu príspevku ţiakom v hmotnej núdzi  

    na stravovanie. 

 

 

Článok 6 

Školská jedáleň 

 

1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a ţiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2011. 

 

2) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov na 

nákup potravín takto: 

a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou sumu 1,12 € denne 

b) za dieťa v triede s poldennou prevádzkou  0,90 € denne 

c) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou, ak zákonný zástupca je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa osobitného predpisu 
2
/ a v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
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 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 



v pôsobnosti MPSVAR SR je uvedený v zozname, ktorý poskytuje ÚPSVaR, 

prispieva zákonný zástupca 0,13 € 

a) za dieťa v triede s poldennou prevádzkou, ak zákonný zástupca je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu 
1
/ a  v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVAR SR je uvedený v zozname, ktorý poskytuje ÚPSVaR, 

zákonný zástupca neuhrádza ţiaden poplatok. 

 

3) Zákonný zástupca ţiaka v základnej a strednej škole do 15 rokov uhrádza príspevok 

vo výške nákladov na nákup potravín takto: 

a) za ţiaka I. stupňa /stravníci od 6-11 rokov/ sumou 0,88 € za jeden obed 

b) za ţiaka II. stupňa a ţiaka strednej školy od 11 - 15 rokov sumou 0,95 € za 

jeden obed 

c) za ţiaka základnej školy, ak zákonný zástupca je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu 
1
/ a v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVAR SR je uvedený v zozname, ktorý poskytuje ÚPSVaR, zákonný 

zástupca neuhrádza ţiaden poplatok. 

 

4) Zákonný zástupca ţiaka v strednej škole – stravníka vo veku od 15 – 18/19 rokov 

uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín vo výške 1,05 € za jeden 

obed. 

 

5) Výroba jedál pre dospelých stravníkov ŠJ ZŠ, CVČ, ZUŠ, SŠ a bývalí zamestnanci sa 

zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných a úhrada sa 

realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota obeda sa stanovuje na 2,35 € pričom 

dospelý stravník, ktorý je zamestnancom, prispieva sumou 1,05 € a zamestnávateľ 

sumou 1,30 €.  

 

6) Výroba jedál pre dospelých stravníkov ŠJ MŠ sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15 – 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota 

obeda sa stanovuje na 2,49 € pričom dospelý stravník, ktorý je zamestnancom, 

prispieva sumou 1,12 € a zamestnávateľ sumou 1,37 €.  

 

      

 

Článok 7 

Predkladanie žiadostí o zníženie poplatkov 

 

 

1/ Ţiadosti o zníţenie poplatkov podľa čl. 1 ods. 4, čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 2, čl. 4 ods. 2 a čl. 5 

    ods. 2 predkladajú zákonní zástupcovia detí a ţiakov alebo dospelé osoby zriaďovateľovi  

    škôl a školských zariadení  spravidla 2x ročne, a to: 

 k 25. 8. na 1. polrok školského roka 

 k 25. 1. na 2. polrok školského roka. 

     Mimo týchto termínov je moţné podať ţiadosť v prípade, ak sa zákonný zástupca stane  

     poberateľom dávky v hmotnej núdzi mimo uvedených termínov. 

 

 

 



Článok 8 

Úhrada poplatkov 

 
 

1/ Úhrada poplatkov sa realizuje bezhotovostne – vkladom na účet, alebo poštovou    

     poukáţkou. Po dohode s riaditeľom školy alebo školského zariadenia je moţné  uhradiť   

     poplatok v hotovosti do pokladne.  Po dohode s riaditeľom školy alebo školského   

     zariadenia je moţné poplatok  uhradiť aj za dlhšie obdobie /štvrťrok/. 

 

2/ Poplatky sa uhrádzajú do 28. dňa predchádzajúceho mesiaca  /poštovou poukáţkou alebo 

    v hotovosti/ alebo do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca /prevodom z účtu/. 

 

 

 

Článok 9 

Prechodné  ustanovenia 

 

1/ Pre platby v septembri a predkladanie ţiadostí na zníţenie poplatkov podľa  

    článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 2 neplatí ustanovenie článku 8 ods. 2. 

 

2/ Ţiadosti o zníţenie poplatkov sa v septembri   predkladajú v termíne do 5. 9.  

    Poplatky za september  v zmysle článku 8 sa uhrádzajú najneskôr do 12. 9.  V septembri    

    2011 sa tieto termíny posúvajú na 16. 9. /ţiadosti/ a 21. 9. /platby/. 

 

 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenie 

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva   

     č. 67 zo dňa 8. 9. 2011   a nadobúda účinnosť 1. októbra 2011. 

 

2/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Sabinov č. 2/2011 o určení výšky 

mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Sabinov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Peter Molčan 

                                                                                                     primátor mesta 


