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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 8/ 2018 – VZN 

 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení 

a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov  

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 

a h) a § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 596/2003), príslušných ustanovení 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 (ďalej len školský zákon) a v súlade s § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a s § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

Určenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 

určuje pre základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj mesto) a pre cirkevnú materskú školu 

a cirkevné školské zariadenia zriadené na území mesta Nové Mesto nad Váhom:  

a) výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku (ďalej aj dotácia) na žiaka a 

dieťa poskytovaných z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu  

b) lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať školy a školské 

zariadenia 

c) deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne dotáciu  

d) ďalšie podrobnosti financovania škôl a školských zariadení. 

 

§ 2 

Určenie výšky dotácie na žiaka a dieťa,  

termín a spôsob poskytovania dotácie školám a školským zariadeniam 

 

1. Výška dotácie na žiaka a dieťa na príslušný kalendárny rok
 
je určená v prílohe č. 1 tohto 

nariadenia. 
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2. Finančné prostriedky na kalendárny rok na mzdy a prevádzku sa poskytujú školám a školským 

zariadeniam uvedeným v § 1 tohto nariadenia podľa počtu detí a žiakov prijatých rozhodnutím 

riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka a podľa výšky dotácie na žiaka určenej na príslušný kalendárny rok týmto 

nariadením.  

Na účely dotácie pre základné umelecké školy sa použije počet prijatých žiakov od 5 rokov 

veku do dovŕšenia 25 rokov veku. 

Na účely dotácie pre školské kluby detí sa použije počet žiakov prijatých do školského klubu 

základnej školy z nultého až piateho ročníka základnej školy. 

Na účely dotácie pre zariadenia školského stravovania v základnej škole sa použije počet 

všetkých žiakov základnej školy ako potenciálnych stravníkov.  

Na účely dotácie pre centrá voľného času sa použije počet prijatých žiakov s trvalým 

bydliskom na území mesta.  

3. Mesto poskytne cirkevnému zriaďovateľovi dotáciu na príslušný kalendárny rok na základe 

jeho žiadosti. Cirkevný zriaďovateľ môže požiadať do 25. septembra predchádzajúceho 

kalendárneho roka o dotáciu na dieťa alebo žiaka školy alebo školského zariadenia do 

dovŕšenia 15 rokov veku.  

Žiadosť obsahuje: 

a) názov a sídlo žiadateľa v súlade s označením v príslušnom registri, IČO, meno štatutárneho 

zástupcu žiadateľa, číslo telefónu, e-mailovú adresu žiadateľa 

b) názov a sídlo škôl a školských zariadení, pre ktoré sa žiada dotácia 

c) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý sa má poskytnúť dotácia na príslušný kalendárny rok 

d) podpis oprávnenej osoby a pečiatku žiadateľa  

4. Mesto oznámi cirkevnému zriaďovateľovi a základnej umeleckej škole, materskej škole 

a školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku dotácie na príslušný 

kalendárny rok do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Suma dotácie na kalendárny rok 

určená pre každú školu a každé školské zariadenie sa zaokrúhľuje matematicky na celé euro.  

5. Dotácie sa poskytujú príjemcom mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie určenej na 

príslušný kalendárny rok, a to do 25. dňa príslušného mesiaca.  

6. Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov škôl a školských zariadení na 

mzdy vrátane odvodov a na prevádzku. Pri použití dotácie je príjemca povinný zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť. Neštátny zriaďovateľ predloží mestu do 30. 

januára nasledujúceho kalendárneho roka vyúčtovanie dotácie poskytnutej v predchádzajúcom 

kalendárnom roku, ktoré obsahuje výšku poskytnutej dotácie a jej použitie v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie (610, 620, 630, 640).  

7. Ak sa dotácia nevyčerpá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, príjemca je povinný 

nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet mesta do 31. decembra príslušného kalendárneho 

roka, okrem finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody za december príslušného 

kalendárneho roka. Príjemca je povinný dotáciu alebo jej časť, ktorú použije v rozpore 

s určeným účelom použitia, vrátiť na účet mesta 30 dní od zistenia neoprávneného použitia 

dotácie. 

8. Dotácia pre školské zariadenia, ktoré sú súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, sa poskytuje na účet základnej školy. Dotácia cirkevnému zriaďovateľovi sa 

poskytuje na účet uvedený týmto zriaďovateľom v žiadosti podľa ods. 2.  
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Článok 2 

Určenie výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 

 na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

§ 3  

Všeobecné ustanovenie 

1. Týmto nariadením sa v súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/ 2003 a s príslušnými 

ustanoveniami školského zákona určuje pre školy a školské zariadenia zriadené mestom 

výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku zákonného 

zástupcu žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí a centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na stravu a podmienky úhrady stravy v školskej jedálni a vo výdajnej školskej 

jedálni.  

 

§ 4  

Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) 

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

výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou: 

a) na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov:                                                          13,00 eur 

b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov:                                                      30,00 eur          

a to aj za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 rokov 16. deň a neskôr 

c) na dieťa, ktorého zákonný zástupca odovzdal čestné vyhlásenie podľa osobitného  

     predpisu materskej škole zriadenej iným zriaďovateľom:                  150,00 eur 

2. Príspevok sa uhrádza v hotovosti do pokladne materskej školy alebo na príslušný účet 

materskej školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. Riaditeľ materskej školy môže 

poveriť výberom príspevku v hotovosti aj ďalších zamestnancov na elokovaných 

pracoviskách organizácie. 

3. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred v termíne do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci, ak 

v tomto nariadení nie je určené inak. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz 

za viac mesiacov. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch júl a august 

(hlavné prázdniny) sa uhrádza jednou platbou naraz do 20. júna. Príspevok za mesiac 

september sa uhrádza do 15. septembra.  

4. V súlade s § 28 ods. 7 školského zákona sa podľa tohto nariadenia príspevok neuhrádza 

alebo uhrádza len v pomernej časti za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase 

hlavných školských prázdnin alebo preto, že bola prerušená prevádzka materskej školy 

zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. Pomerná časť mesačného 

príspevku sa určí podľa počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci a zaokrúhľuje sa na 5 

eurocentov v prospech zákonného zástupcu dieťaťa. 

5. Materská škola vráti zaplatený mesačný príspevok za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku 

do materskej školy súvisle na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (ďalej len 

dlhodobé prerušenie dochádzky), ak dieťa: 

- má prerušenú dochádzku z dôvodu choroby a sú splnené nasledovné podmienky: 

1. zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámi dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa 

a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti, pričom oznámenie doručí škole bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu. Za dôvod 

ospravedlniteľnej dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v škole na účely tohto nariadenia sa 
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uznáva najmä jeho choroba alebo zákaz dochádzky do školy nariadený príslušným 

lekárom pre deti a dorast,  

2. zákonný zástupca dieťaťa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní po 

pominutí dôvodov dlhodobej neprítomnosti predloží škole žiadosť o vrátenie príspevku s 

dokladom potvrdeným príslušným lekárom pre deti a dorast o zdravotnej nespôsobilosti 

dieťaťa navštevovať materskú školu, v ktorom je uvedená dĺžka trvania zdravotnej 

nespôsobilosti.  

- má prerušenú dochádzku zo závažných rodinných dôvodov a sú splnené nasledovné 

podmienky: 

1. zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámi dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa 

a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti, pričom oznámenie doručí škole bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu. Za dôvod 

ospravedlniteľnej dlhodobej neprítomnosti dieťaťa v škole podľa tohto ustanovenia sa 

uznáva najmä prechodný dlhodobý pobyt dieťaťa mimo okresu sídla materskej školy – to 

neplatí, ak majú trvalý pobyt s dieťaťom v spoločnej domácnosti obidvaja rodičia a 

dlhodobý pobyt mimo sídla okresu má iba jeden rodič. 

2. zákonný zástupca dieťaťa písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných 

dní po pominutí dôvodov dlhodobej neprítomnosti predloží škole žiadosť o vrátenie 

príspevku s dokladom potvrdzujúcim prechodný dlhodobý pobyt mimo okresu sídla 

materskej školy podľa predchádzajúceho bodu, v ktorom je uvedená dĺžka prechodného 

pobytu.  

6. Riaditeľ školy rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu o vrátenie príspevku z dôvodov 

dlhodobého prerušenia dochádzky dieťaťa zo zdravotných dôvodov alebo závažných 

rodinných dôvodov do tridsiatich pracovných dní od jej doručenia do školy. Mesačný 

príspevok možno vrátiť len za celé mesiace neprítomnosti dieťaťa v škole.  

 

§ 5  

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

 v základnej umeleckej škole (ZUŠ) 

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

1.1 zákonný zástupca žiaka alebo žiak do dovŕšenia veku 25 rokov mesačne sumou podľa  

      druhu štúdia: 

a)  prípravné skupinové štúdiu:                                                                     4,00 eur 

b)  základné individuálne štúdium:                                                               8,00 eur 

c)  základné skupinové štúdium:                                                                   4,50 eur 

d)  prípravné individuálne štúdium:                                                              8,00 eur 

1.2 za dieťa, ktoré k dátumu zisťovania údajov o počte žiakov podľa osobitného predpisu 

nedosiahlo vek 5 rokov, a za žiaka vo veku 25 až 26 rokov, ktorý je nezaopatreným 

dieťaťom podľa osobitného predpisu,
 
sa mesačne prispieva sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                               12,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                    6,00 eur 

1.3 žiak starší ako 25 rokov, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného 

predpisu,
  
mesačne sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                              20,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                   8,00 eur 
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1.4  za každého žiaka v štúdiu, ktoré presahuje jednu individuálnu a jednu skupinovú 

formu vzdelávania, sa mesačne prispieva sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                              20,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                   8,00 eur 

1.5 žiak alebo jeho zákonný zástupca, ktorý odovzdal čestné vyhlásenie podľa osobitného  

       predpisu základnej umeleckej škole zriadenej iným zriaďovateľom, prispieva  

mesačne sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                               80,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                   50,00 eur 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci, a to v hotovosti 

do pokladne školy alebo na príslušný účet školy bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. 

Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za viac mesiacov. Príspevok za mesiac 

september sa uhrádza do 15. septembra. 

3. Mesačný príspevok sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin. 

4. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťujú  

    údaje o počte žiakov školy. 

5. Za nezaopatrené deti na účely tohto nariadenia sa považujú deti podľa § 9 a § 10 zákona NR  

    SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 6  

Určenie výšky mesačných príspevkov na činnosť školských výchovno-vzdelávacích zariadení 

Výška mesačného príspevku žiaka alebo jeho zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení sa určuje sumou: 

1. Žiak školského klubu detí prispieva mesačne sumou:                                      7,50 eur   

2. Žiak centra voľného času, ktorý je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného predpisu,
  

prispieva
 
mesačne sumou podľa druhu a rozsahu činnosti záujmového útvaru:                          

a) kurz cudzieho jazyka:                                                                                  10,00 eur 

b) plavecký kurz:                                                                                             10,00 eur 

c) kurz/ krúžok spoločenských tancov:                                                            3,00 eur 

d) ostatné tanečné kurzy a krúžky, pohybové hry:                                           3,00 eur 

e) tanečné, spevácke a hudobné skupiny:                                                         3,00 eur 

f) modelárske krúžky (automodelársky, leteckomodelársky...):                      3,50 eur  

g) literárno-dramatické krúžky (herectvo, bábkoherectvo...).:                          4,00 eur 

h) audiovizuálny, fotografický, internetový krúžok:                                         3,00 eur 

i) stolnotenisový krúžok v CVČ, Štúrova ul.:                                                   3,00 eur  

j) športové krúžky do 2 hodín týždenne:                                                          2,50 eur 

k) športové krúžky 3 - 4 hodiny týždenne:                                                        3,00 eur 

l) športové krúžky nad 4 hodiny týždenne:                                                      4,00 eur 

m) prírodovedné krúžky (rybársky, včelársky, botanický...):                             2,50 eur 

n) šachový krúžok:                                                                                             2,50 eur 
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o) krúžky šikovných rúk, žonglérsky krúžok...:                                                 2,50 eur 

p) detské a mládežnícke záujmové kluby (klub dievčat, rómsky klub...):         2,50 eur 

r)  tvorivé dielne:                                                                                                 4,00 eur 

s)  výtvarný krúžok:                                                                                             4,00 eur 

    

    Za záujmový útvar, ktorý nie je uvedený v tomto odseku, sa prispieva rovnakou sumou ako  

    za záujmový útvar, ktorý je z hľadiska výdavkov na zabezpečenie činnosti, rozsahu a obsahu 

    činnosti najviac podobný. 

3. Mesačný príspevok žiaka centra voľného času, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom podľa 

osobitného predpisu, je súčtom sumy podľa ods. 2 a jej zvýšenia o 30 %.  

4. Mesačný príspevok žiaka centra voľného času s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého 

obec v príslušnom roku neposkytne dotáciu na spolufinancovanie záujmovej činnosti žiaka, je 

súčtom sumy podľa ods. 2 alebo ods. 3 a jej zvýšenia o 7,15 eur. 

5. Mesačný príspevok žiaka centra voľného času s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého 

obec v príslušnom roku poskytne dotáciu na spolufinancovanie záujmovej činnosti žiaka v 

sume nižšej ako 7,15 eur mesačne, je súčtom sumy podľa ods. 2 alebo ods. 3 a jej zvýšenia 

o rozdiel medzi sumou 7,15 eur a poskytnutou mesačnou sumou dotácie.    

6. Suma mesačného príspevku podľa ods. 3 až 5 sa zaokrúhľuje na 5 centov v prospech žiaka. 

7. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred v termíne do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci. 

Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za viac mesiacov. 

8. Príspevok sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin, ak školské zariadenie alebo 

záujmový útvar školského zariadenia nevykonáva činnosť. Ak záujmový útvar vykonáva 

činnosť v čase letných školských prázdnin menej ako 10 dní v mesiaci, príspevok sa uhrádza 

v pomernej časti podľa počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci a zaokrúhľuje sa na 5 

centov v prospech žiaka alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Mesačný príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť v období letných prázdnin sa uhrádza v termíne určenom 

riaditeľom školského zariadenia, najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca. 

Príspevok za mesiac september sa uhrádza do 15. septembra 

 

§ 7 

Zníženie alebo odpustenie príspevku na činnosť škôl a školských zariadení 

1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

a s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení možno znížiť alebo odpustiť na 

základe rozhodnutia zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ak zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

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

predpisu. 

2. Žiadosť podľa odseku 1 predkladá povinná osoba zriaďovateľovi školy alebo školského 

zariadenia prostredníctvom riaditeľa školy alebo školského zariadenia. 

3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi školy alebo školského 

zariadenia doručenú žiadosť o odpustenie alebo zníženie príspevku podľa ods. 1 a 2 do 

desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia spolu s príslušnými dokladmi a so svojím 

vyjadrením. 
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§ 8 

Vrátenie príspevku na činnosť škôl a školských zariadení  

pri dlhodobom prerušení dochádzky 

1. Zaplatené mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole a s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení možno vrátiť zo 

závažných zdravotných alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti žiaka alebo 

jeho zákonného zástupcu, ak má dieťa alebo žiak prerušenú dochádzku do školy alebo 

školského zariadenia najmenej na jeden kalendárny mesiac a splnil nasledovné podmienky: 

a) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne oznámil dlhodobé 

prerušenie dochádzky a predpokladanú dobu trvania neprítomnosti v súlade s § 144 ods. 9 

školského zákona, t. j. oznámenie doručil škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu, pričom za dôvod dlhodobej 

ospravedlniteľnej neprítomnosti v škole sa uznáva najmä choroba alebo zákaz dochádzky 

do školy nariadený príslušným lekárom, alebo prechodný dlhodobý pobyt mimo okresu 

sídla školy - to neplatí, ak trvalý pobyt so žiakom, ktorý je nezaopatreným dieťaťom podľa 

osobitného predpisu,
  
majú v spoločnej domácnosti obaja rodičia a dlhodobý pobyt mimo 

okresu sídla školy má iba jeden rodič žiaka. 

b) Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 5 pracovných dní po pominutí dôvodov dlhodobej neprítomnosti predložil 

škole žiadosť o vrátenie príspevku a príslušný doklad potvrdzujúci dôvod dlhodobého 

prerušenia dochádzky. Za doklad o zdravotných dôvodoch sa považuje potvrdenie 

príslušného lekára o zdravotnej nespôsobilosti žiaka navštevovať školu, v ktorom je 

uvedená aj dĺžka trvania choroby. Za doklad o rodinných dôvodoch sa považuje doklad 

potvrdzujúci prechodný dlhodobý pobyt mimo okresu sídla školy podľa písmena a).        

2. Mesačné príspevky možno vrátiť len za celé mesiace neprítomnosti žiaka podľa ods. 1.   

 

§ 9 

Vrátenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  

pri výnimočnom prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

1. Zaplatené mesačné príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy možno vrátiť na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa z dôvodu oslobodenia od povinnosti 

uhrádzať mesačné príspevky podľa § 28 ods. 6 písm. a) školského zákona, t. j. ak dieťa 

navštevovalo materskú školu jeden rok pred výnimočným prijatím na primárne vzdelávanie.  

2. Žiadosť predkladá zákonný zástupca dieťaťa do 15. septembra riaditeľovi materskej školy 

spolu s právoplatným a vykonateľným rozhodnutím riaditeľa základnej školy o tom, že dieťa 

bolo výnimočne prijaté na primárne vzdelávanie podľa § 19 ods. 8 školského zákona, 

a s potvrdením základnej školy, že dieťa skutočne navštevuje základnú školu.  

3. Zaplatené mesačné príspevky za príslušné obdobie vráti materská škola zákonnému zástupcovi 

dieťaťa do 30. septembra, ak zákonný zástupca splní podmienky uvedené v odseku 2.  

 

§ 10 

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského stravovania 

a podmienky úhrady týchto príspevkov 

1. Zariadenie školského stravovania (ďalej len školská jedáleň) poskytuje deťom a žiakom školy 

stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak. 

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a určeného finančného 
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pásma, Príspevok za mesiac september sa uhrádza do dvoch pracovných dní od začiatku 

dochádzky do školy. 

2. Pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok zákonného zástupcu na 

úhradu nákladov na jedlo vo štvrtom finančnom pásme nasledovne: 

2.1 príspevok na jedno hlavné jedlo: 

a) deti materskej školy (veková kategória od 2 do 6 rokov):                         0,72 EUR 

b) žiaci základnej školy - veková kategória od 6 do 11 rokov:                      1,09 EUR  

c) žiaci základnej školy - veková kategória od 11 do 15 rokov:                    1,16 EUR 

 

2.2 príspevok na jedno doplnkové jedlo: 

a) deti materskej školy (veková kategória od 2 do 6 rokov) - desiata:          0,30 EUR 

b) deti materskej školy (veková kategória od 2 do 6 rokov) - olovrant:        0,25 EUR 

c) žiaci základnej školy (veková kategória od 6 do 15 rokov) - desiata:       0,29 EUR 

3. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15 – 18/19 rokov. Náklady na nákup potravín podľa zvoleného finančného pásma 

pre dospelých stravníkov a iné fyzické osoby sa určujú sumou :                     1,26 EUR 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka, ktoré nie sú 

upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
 
 

 

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/ 

2016 - VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení 

výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 20.11.2018 na 23. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 370/2018 - MsZ a 

nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2019.  

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 21.11.2018.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                            primátor mesta      
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Príloha č. 1 VZN č. 8/2018 

 
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

od 1.1.2019 

 

od 1.1.2019

Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie 1 338,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie 437,00

Materská škola 2 680,00

Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou 294,00

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 100,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 405,00

Školský klub detí ako súčasť  - Ul. kpt. Nálepku 405,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 410,00

ŠKD spolu: priemerná dotácia na žiaka ŠKD 406,67

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 190,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 180,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 180,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka 183,33

školy a školské zariadenia zriadené cirkvou

Školský klub detí ako súčasť základnej školy 386,33

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 95,00

Školská jedáleň ako súčasť základnej školy 174,17

Materská škola 2 546,00

výška dotácie na žiaka v €

školy a školské zariadenia zriadené mestom

výška dotácie na žiaka v €¹’

 
 

Poznámky: 

¹) Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov dotácia na 

dieťa a žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi sa určuje najmenej 

vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka rovnakej školy a rovnakého 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 sa dotácia na dieťa v školách a v školských 

zariadeniach zriadených cirkvou určuje : 

- v školskom klube detí vo výške 95% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku 

na žiaka školského klubu detí zriadeného mestom 

- v centre voľného času vo výške 95% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku na žiaka centra 

voľného času pri základnej škole zriadeného mestom 

- v školskej jedálni vo výške 95% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku na 

žiaka – potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom 

- v materskej škole vo výške 95% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy zriadenej mestom 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 21.11.2018. 


