
Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 4/2008 

 zo dňa  11. septembra 2008 

 
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá 

  

 

Mestské  zastupiteľstvo v Spišskej Belej  vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 

596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 5, § 53 ods. 6, § 114 ods. 6, 

§115 ods. 6, § 116 ods. 6 , § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto   

 

všeobecne záväznom nariadení:  

 

  

§ 1 

Predmet úpravy  

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku, ktorý je 

povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný 

zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy, 

d) na  úhradu ročných nákladov na činnosti jazykovej školy, 

e) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti, 

f) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

g) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.  

 

  

§ 2 

Výška  príspevku  

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

( 1 ) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 250,-Sk (8,30 €) za kalendárny mesiac.   

( 2 ) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  v hotovosti priamo do 

pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou do 20. dňa 

v príslušnom kalendárnom mesiaci.   

 

§ 3 

     Výška  príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

( 1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného mestom 

prispieva zákonný zástupca žiaka  sumou 100,- Sk ( 3,32 €) za kalendárny mesiac.   

( 2 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca 

uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo 



poštovou poukážkou za celý školský rok naraz do 30.09.  príslušného školského roka alebo mesačne 

do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza. Riaditeľ školy určí na 

začiatku školského roka jeden z uvedených spôsobov zaplatenia tohto príspevku ako záväzný pre 

všetky povinné osoby.     

 

 

 

§ 4 

     Výška príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy 

 

( 1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou základnej umeleckej školy zriadenej 

mestom prispieva  

a) zákonný zástupca žiaka v prípravke sumou 100,-Sk ( 3,32  €) za kalendárny mesiac, 

b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka okrem prípadov uvedených v písm. a) sumou 120,-Sk ( 3,98  

€) za kalendárny mesiac, 

c) dospelá osoba, ktorá je žiakom, sumou 300,-Sk ( 9,96 €) za kalendárny mesiac.   

 ( 2 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy zákonný zástupca 

žiaka alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným 

prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou za daný školský polrok do 30.09. a 28.02. 

v príslušnom školskom roku.  

  
 

§ 5 

     Výška zápisného a príspevku  

na  úhradu ročných nákladov na činnosti jazykovej školy   

 

( 1 ) Na úhradu ročných nákladov spojených s činnosťou jazykovej školy zriadenej mestom prispieva  

a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka  sumou 1200,-Sk ( 39,83  €).   

b) dospelá osoba, ktorá je žiakom, sumou 1500,- Sk ( 49,79 €) .  

( 2 ) Výška zápisného v jazykovej škole pre jedného žiaka sa určuje na sumu 200,-Sk ( 6,64 €).  

( 3)   Ročný príspevok na úhradu ročných nákladov spojených s činnosťou jazykovej školy zákonný 

zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo 

bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou do 30.09. príslušného školského 

roka. 

( 4 ) Zápisné podľa odseku 2 zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo 

do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou do 

30.09. príslušného školského roka.     

 

  
§ 6 

     Výška  príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti 

 

( 1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti  
zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca žiaka sumou 50.- Sk (1,66 €) za kalendárny mesiac.   

( 2 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti 

zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na 

účet školy alebo poštovou poukážkou za celý školský rok naraz do 31.10. príslušného školského roka 

alebo mesačne do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza. Riaditeľ 

školy určí na začiatku školského roka jeden z uvedených spôsobov zaplatenia tohto príspevku ako 

záväzný pre všetky povinné osoby.     

 

§ 7 

     Výška  príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

 



( 1 ) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného mestom 

prispieva  

a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka sumou 50,-Sk ( 1,66 €) za kalendárny mesiac,   

b) dospelá osoba, ktorá je považovaná za žiaka, sumou  150,-Sk ( 4,98  €) za kalendárny mesiac . 

 ( 2 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zákonný zástupca žiaka 

alebo dospelá osoba uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom 

na účet školy alebo poštovou poukážkou za celý školský rok do 30.10. príslušného školského roka.  

  
 

§ 8 

Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

( 1 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom  školstva SR nasledovne : 

a) Materská škola Mierová 1 : stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 8,-Sk, obed 18,- Sk, olovrant 6,- 

Sk - spolu 32 Sk ( 1,06 €), 

b) Materská škola Mierová 1 : stravníci od 6 – 11 rokov – obed 27 Sk ( 0,90  €), 

c) Materská škola Mierová 1 : stravníci od 11 – 15 rokov – obed 29 Sk (0,96 €). 

d) Materská škola Mierová 1 : dospelí stravníci - obed 32 Sk (1,06  €). 

e) Základná škola Štefánikova 19: stravníci od 6 – 11 rokov – obed 27 Sk (0,90  €), 

f) Základná škola Štefánikova 19: stravníci od 11 – 15 rokov – obed 29 Sk (0,96  €). 

g) Základná škola Štefánikova 19: dospelí stravníci - obed 32 Sk (1,06  €). 

( 2 ) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v hotovosti 

priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy  alebo poštovou poukážkou 

do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa 

príspevok uhrádza. 

 ( 3 ) Pre dospelých stravníkov, ktorí sa stravujú v školských stravovacích zariadeniach uvedených 

v odseku 1  sa k sume príspevku uvedenej v odseku 1 pripočítava suma 36 Sk (1,19  €), ktorá 

zohľadňuje výšku skutočných režijných nákladov na prípravu obeda bez vytvorenia zisku. 

  

 
§ 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

( 1 ) Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v § 2 až § 8 tohto 

nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.  

( 2 )  Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto nariadení bol použitý konverzný kurz 1€ = 

30,1260 Sk. 

( 3 )  Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 

11.9.2008 uznesením č. 137/2008. 

( 4 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

( 5 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej 

tabuli mesta.  

  

 

 

                                                                           ........................................................ 

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 
 

 

 

Doložky :  

 



 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

dňa : 06.08.2008                               pečiatka                                               podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa :  12.09.2008                                         pečiatka                                                podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa : ........  ...2008                          pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

dňa :  ...........2008                                         pečiatka                                              podpis: ...................................... 

 

  

 


