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Mesto Sliač, Letecká ulica 1, Sliač 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA SLIAČ č. 28/2017 

 

 

 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA SLIAČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN č. 28/2017 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač vyvesený na úradnej tabuli mesta 30.11.2016. 

VZN č. 28/2017 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sliač bolo schválené uznesením MsZ Sliač č. 288/2016 zo dňa 15.12.2016. 

Schválené VZN č. 28/2017 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 16.12.2016. 
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač 

o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Sliač 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači v súlade s ustanovením § 6 a  §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §28 ods.5, §49 ods.4, §114 ods.6 a §140 ods.9, 10 

zákona 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

schválilo nasledovnú Novelizáciu č.4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č. 28 o určení výšky 

príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1) Na čiastočnú úhradu výdavkov spojenú s pobytom dieťaťa v materskej škole, činnosťou žiaka 

v školskom klube, stravovaním v školskej jedálni a so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva 

zákonný zástupca , resp. dospelá osoba mesačne, určenou výškou príspevku (ďalej len „príspevok“). 

 

2) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky príspevku v 

jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač.  

 

3) Výška príspevku je v zmysle školského zákona najviac 15% sumy životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa alebo najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

určenej zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

 

Článok 2 

Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole na 

jedno dieťa je 16,00 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

2) Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie) a na základe rozhodnutia 

riaditeľa príslušnej materskej školy, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  

mesačne na jedno dieťa sumou 8,00 €. 

 

Článok 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej 

škole 
 

1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole je  

 

    Príspevok 

                 od 01.01.2017 

individuálna forma 

štúdia   11,00 € 

skupinová forma štúdia - výtvarný odbor 6,00 € 

  - ostatné odbory 6,00 € 

Štúdium pre dospelých   (ŠPD) 

 12,00 € 

ŠPD so štatútom študenta 10,00 € 
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2) Príspevok sa uhrádza v dvoch splátkach - za  každý polrok školského roka. Za mesiace september –  

január sa uhrádza do 15. septembra  a za  mesiace február  – jún sa uhrádza do 15. februára. 

 

3) V odôvodnených prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa ZUŠ    

je možné polročný príspevok uhradiť v mesačných splátkach – vždy do 10. dňa  v kalendárnom  

mesiaci. 

 

Článok 4 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
 

1) Zákonný zástupca prispieva mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí (ďalej „ŠKD“)  mesačne sumou 10,00 € na dieťa. 

 

2) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci za  kalendárny mesiac. 

 

3) Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako dvadsať po sebe nasledujúcich dní 

z dôvodu choroby (lekárske potvrdenie) a na základe rozhodnutia riaditeľa základnej školy, prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu mesačne sumou 5,00 € na dieťa. 

 

Článok 5 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni 
 

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Sliač, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 

2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami, ktoré určujú 

náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky je:  

 

 
Desiata Obed Olovrant Spolu 

     od 01.01.2016 

MŠ 0,30 € 0,72 € 0,25 € 1,27 € 1,27 € 

ZŠ         

stravníci  6 - 11 

rokov  1,10 €   1,10 € 

stravníci  11 - 15 

rokov  1,18 €    1,18 € 

Dospelí      

zamestnanci školy   1,28 €   1,28 € 

ostatní  2,10 €   2,10 € 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Týmto VZN mesta nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

 

2) Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 288/2016 zo dňa 

15.12.2016. 
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3) Dňom  účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 28 o určení výšky príspevku v školách 

a školských zariadeniach  prijatého uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 156/2015 zo 

dňa 10.12.2015. 

 

4) Toto VZN č. 28 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Sliač.   

 

 

 

 

 

 

     

Ing. Daniel Dunčko 

    primátor mesta 

 

          

 


