
MESTO VRANOV NAD TOPĽOU

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie

mesta Vranov nad Topľou 
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a

školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou

č. 174 / 2020



Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) Štatútu mesta a 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  vydáva pre územie mesta Vranov nad Topľou toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel a predmet

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „nariadenie“)  určuje  výšku  príspevku  na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
Vranov nad Topľou (ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“)

§ 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) príspevok v základnej umeleckej škole
c) príspevok na činnosť školského klubu detí
e) príspevok na činnosť centra voľného času
f) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

§ 3
(1)Za  pobyt  dieťaťa   v   materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  na  čiastočnú  úhradu
     výdavkov   materskej   školy   mesačne  na  jedno  dieťa  sumou  10 € 

(2)Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 4
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
b) ak   zákonný  zástupca   dieťaťa   predloží   riaditeľovi  materskej  školy doklad   o   tom, že je
    poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.



§5

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 rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

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

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

§ 5
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:

a)  pre individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia zákonný zástupca  žiaka
mesačne sumou 7€ 

b) v základnom štúdiu – individuálne vyučovanie   8 €
 – skupinové vyučovanie       8 € 

c) dospelá osoba do 25 rokov – individuálne vyučovanie 19 € 
 – skupinové vyučovanie     19 € 

d) dospelá osoba nad 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa
 – individuálne vyučovanie 19 € 

– skupinové vyučovanie     19 €

 
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 6
Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak
zákonný  zástupca  neplnoletého  žiaka  alebo  plnoletý  žiak  písomne  o  to  požiada  zriaďovateľa
základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§ 7

Príspevok v základnej umeleckej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 
za žiaka
- ktorý   nedochádza   do   základnej  umeleckej   školy   v   čase   prerušenia  prevádzky
  zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza 
  zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku



TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

§ 7
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6 €.
 

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 8
Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne
požiada zriaďovateľa a predloží  mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§9

Príspevok na činnosť školského klubu  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
žiaka
- ktorý  nedochádza do ŠKD v čase prerušenia  prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom alebo
  inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
  určeného príspevku
  

ŠTVRTÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

§ 9

(1) Na čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  činnosťou  CVČ pri  ZŠ   prispieva  zákonný
zástupca  žiaka  mesačne  v  rozpätí  1  €,  ak  dotáciu  na  žiaka  CVČ neplatí  obec  zákonný
zástupca prispieva mesačne 2 €.

   
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 10

Príspevok v CVČ pri ZŠ sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne
požiada zriaďovateľa a predloží  mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

§11

Príspevok na činnosť centra voľného času  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
žiaka
- ktorý  nedochádza do CVČ pri ZŠ  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



PIATY DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

§ 11

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov  spojených s     pravidelnou záujmovou činnosťou   
v záujmových útvaroch  centra voľného času prispieva zákonný zástupca, resp. plnoletá osoba 
mesačne sumou:

a)  za dieťa predškolského veku v rámci spolupráce s MŠ Vranov n.T..........…....... 0,10 €
     - za dieťa vo veku od 3 rokov do 6 rokov ............................................................ 6,00 €
     - za každý ďalší krúžok .........................................................................................6,00 €
b)  za neplnoletého žiaka, kde miestom konania krúžku je základná škola ...............0,10 €
    - za neplnoletého žiaka vo veku od 6 do 18 rokov ................................................ 3,00 € 
    - za každý ďalší krúžok .........................................................................................  6,00 € 
    - ak príspevok na CVČ neplatí obec ...................................................................... 6,00 €
c) plnoletá osoba vo veku od 18 do 30 rokov ............................................................ 4,00 €
    -  za každý ďalší krúžok ......................................................................................... 8,00 €
    -  ak príspevok na CVČ neplatí obec ........................................... ......................... 8,00 €
d) plnoletá osoba nad 30 rokov ...................................................................................8,00 €

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

      (3) Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených s     ďalšími činnosťami centra voľného času  
  prispieva zákonný zástupca,   resp. plnoletá osoba sumou vo výške čiastočného pokrytia  nákladov
  spojených s  organizovaním  týchto  činností.  Príspevok  sa  uhrádza zákonný zástupca  a  dospelá
  osoba za každú  činnosť centra voľného času samostatne, pred začatím činnosti.
                                                                          
      

Názov príležitostnej aktivity Výška poplatku 

Aktivity pre školské skupiny - súťaže jednotlivci   * účastnícky poplatok:      2,00 €/osoba

Aktivity pre  školské skupiny - cyklické podujatia                                           1,00 €/osoba

Aktivity pre rodičov s deťmi  - tvorivé dielne                                           2,00 €/osoba

Lezecká stena * vstupné :                        1,00 €/osoba/hodina 

Mini Zoo * vstupné :                        0,80 €/dieťa

Chatová základňa CVČ - Dobrá *ubytovanie:                     5,00 €/noc

Tábory *základná sadzba:          50,00 €/5 dní
- podľa rozsahu poskytnutých služieb

   

§ 12

Príspevok v Centre voľného času sa neuhrádza  za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak 
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa a 
predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.



§13

Príspevok na činnosť centra voľného času  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
žiaka
- ktorý  nedochádza do CVČ  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

ŠIESTY DIEL
PRÍSPEVOK   NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  NÁKLADOV  V  ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

§ 13

Podľa zákona č.544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti  MPSVR SR,  dieťa má nárok na
stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € /dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa / iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.. Príspevok
na stravu od 1.1.2019 dostávajú  5- ročné deti a deti a žiaci v hmotnej núdzi a od 1.9.2019 majú
nárok na stravu za darmo všetci žiaci základných škôl, ktorí sa zúčastnili vyučovania a odovrali
obed. V školských jedálňach diétne stravovanie  neposkytujeme, žiaci, ktorí sú odkázaní na diétne
stravovanie predložia potvrdenie od odborného lekára a dotácia vo výške 1,20 € im bude podľa
dochádzky poukázaná na účet. 

§ 14

(1)Výška poplatku za stravu sa vypočítava podľa 3. finančného pásma  po odpočítaní sumy 1,20 €.

a)

Materská škola Desiata Obed Olovrant Úhrada

Stravníci od 2 – 6 rokov 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 €

b)

Základná škola Obed Úhrada v €

Stravníci od 6 – 11 rokov – I. stupeň 1,21 € 1,21 €

Stravníci od 12 – 15 rokov – II. stupeň 1,30 € 1,30 €

c)

Dospelí stravníci Obed Úhrada v €

Stravníci od 15 – 18/19 rokov 1,41 € 1,41 €

Za dospelého stravníka výšku režijných nákladov na navarenie 1 obeda v hodnote 1,50 €,
hradí  v  plnej  výške  mesto  pre:  materské  školy,  ZŠ  Lomnica  ulica  a  plaveckú  učebňu.  Právne
subjekty si režijné náklady uhradzujú z vlastných prostriedkov určených na prevádzku školy.
Zriaďovateľ Mesto Vranov nad Topľou určuje výšku réžie pre žiaka materských aj základných škôl
– 0,10 € na 1 odobraný obed.

Žiak základnej a  materskej  školy uhrádza školskej  jedálni  príspevok na  úhradu potravín
podľa vekovej kategórie spolu s výškou réžie určenej pre žiaka materskej alebo základnej školy po
odpočítaní príspevku 1,20 € pre žiakov základných škôl , 5 - ročné deti a deti a žiakov v hmotnej
núdzi.



Podmienky  prihlasovania  na  stravu  a  odhlasovanie  zo  stravy  sú  uvedené  v  smernici
jednotlivých školských jedálni pri základných školách. V materských školách sa strava poskytuje
podľa prítomnosti v škole.

Finančné pásma pre diétne stravovanie:
a)

Materská škola Desiata Obed Olovrant Úhrada

Stravníci od 2 – 6 rokov 0,46 € 1,08 € 0,31 € 1,85 €

b)

Základná škola Obed Úhrada v €

Stravníci od 6 – 11 rokov – I. stupeň 1,46 € 1,46 €

Stravníci od 12 – 15 rokov – II. stupeň 1,56 € 1,56 €

c)

Dospelí stravníci Obed Úhrada v €

Stravníci od 15 – 18/19 rokov 1,69 € 1,69 €

(2)Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

1.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
mesto  Vranov nad  Topľou sa  v  súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  g)  SNR číslo  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  u z n i e s l o mestské zastupiteľstvo vo
Vranove nad Topľou dňa 29.04.2020  uznesením číslo 80/2020

2.  Po nadobudnutí účinností tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa ruší VZN mesta Vranov nad
Topľou číslo 169/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou.

3.  Toto všeobecne záväzné nariadení mesta Vranov nad Topľou o určení  výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
Vranov nad Topľou nadobúda účinnosť od 15.05. 2020.

4.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou bol
vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 08. 04. 2020 a zvesený dňa 22.04. 2020  K návrhu
VZN ne(boli) podané žiadne pripomienky.

5.  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie číslo 174/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov
nad Topľou bolo vyvesené dňa 30.04.2020 a  zvesené dňa 15.05.2020.

      Ing. Ján Ragan                 Ing. Imrich Kónya
      primátor mesta          prednosta MsÚ


