
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 6/2013 

 zo dňa 27. júna 2013, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa  

všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012  

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, § 

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,  ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 o  o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá nasledovne:  

 

1./  V § 1 nariadenia sa vypúšťa písmeno e).  Doterajšie písmeno f) a g) sa označuje ako písmeno e) 

a f) . 

 

2./ Doterajšie ustanovenie § 2 nariadenia sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

§ 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  

a) na jedno dieťa vo veku od 3 rokov do 6 rokov sumou 13,-EUR za kalendárny mesiac okrem 

detí v tzv. predškolskom veku,  (pôvodne 11 EUR). 

b) na jedno dieťa vo veku do 3 rokov sumou 25,-EUR za kalendárny mesiac. (pôvodne 11EUR). 

( 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./  Doterajšie ustanovenie § 3 odseku 1 nariadenia sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

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

prispieva zákonný zástupca žiaka  sumou 5,- EUR za kalendárny mesiac.“ (pôvodne 4 EUR).  

 

 



4./  Doterajšie ustanovenie § 4 odseku 1 nariadenia sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

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

mestom prispieva  

a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka v prípravke sumou 4,- EUR za kalendárny mesiac, (pôvodne 

3,50 EUR). 
b) zákonný zástupca neplnoletého žiaka okrem prípadov uvedených v písm. a)  

1./ sumou 6,- EUR za kalendárny mesiac v prípade odborov s individuálnym vyučovaním, 

(pôvodne 4,50 EUR) 
2./ sumou 5,- EUR za kalendárny mesiac v prípade odborov so skupinovým vyučovaním, 

(pôvodne 4,50 EUR). 
c) dospelá osoba, ktorá je žiakom, sumou 15,- EUR  za kalendárny mesiac.  (pôvodne 10 EUR).  

 

5./  § 6  nariadenia sa vypúšťa. 

 

6./  Doterajšie ustanovenie § 8 odseku 4 nariadenia sa nahrádza novým nasledovným znením: 

 

„Príspevok na čiastočnú úradu režijných nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca: 

a/  Materská škola Mierová 1 : stravníci od 2 – 6 rokov celodenné stravovanie  0,30 EUR (pôvodne 

0,18 EUR) 
b/ Materská škola Mierová 1 : stravníci od 6 – 11 rokov – obed  0,15 EUR (pôvodne 0,10 EUR) 

c/ Materská škola Mierová 1 : stravníci od 11 – 15 rokov – obed  0,15 EUR (pôvodne 0,10 EUR) 

d/ Základná škola Štefánikova 19: stravníci od 6 – 11 rokov – obed 0,15 EUR (pôvodne 0,10 EUR) 

e/ Základná škola Štefánikova 19: stravníci od 11 – 15 rokov – obed 0,15 EUR (pôvodne 0,10 

EUR) 
f/ Materská škola Mierová 1: stravníci zo sociálne  znevýhodneného prostredia 

   obed /balíček/  0,10 EUR   (pôvodne 0,07 EUR) 

g/ Základná škola Štefánikova 19 :  stravníci zo sociálne  znevýhodneného prostredia 

    obed /balíček/ 0,10 EUR.“ (pôvodne 0,07 EUR) 

 

7./  Toto nariadenie  schválilo  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 27.06.2013 uznesením č. 

93/2013. 

 

8./  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

9./   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra  2013. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

 

 
 

Doložky :  

 

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

mesta: 

 

 

 

dňa : 12.06.2013                              pečiatka                                               podpis: ................................. 

 



 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa : 28.09.2013                                        pečiatka                                                podpis: ................ ................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa :  14.07. 2013                           pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      

 

 

 

 

 

Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

Mesta Spišská Belá 

číslo 6/2013 zo dňa 27.6.2013 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  

mesta Spišská Belá č. 8/2012  

 

Týmto nariadením sa navrhuje od 1. septembra 2013 zvýšiť výšku príspevku, ktorý je povinný 

uhrádzať rodič alebo iná osoba ako zákonný zástupca  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (zmena spočíva aj v rozdielnom príspevku pre deti do 3 

rokov veku a nad tri roky veku),  

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

c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti základnej umeleckej školy (zmena spočíva aj 

v rozdielnom príspevku pre individuálnu formu a skupinovú formu vzdelávania), 

d) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.  

 

K zvýšenie príspevku v materskej škole dochádza z dôvodu, že náklady na činnosť materskej školy 

každoročne narastajú (min. o infláciu), pričom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu každoročne 

postupne klesajú. Ak nechceme znižovať kvalitu a úroveň vzdelávania detí v materskej škole, tak 

mesto ako aj zákonní zástupcovia detí musia prispieť viac na činnosť tejto školy. V prípade detí nad 3 

roky veku  bude výška príspevku 13 EUR mesačne, čo je cca 60 centov na deň.  V prípade detí do 3 

rokov veku sa poplatok zvyšuje na sumu 25 EUR z dôvodu, že sú zvýšené náklady na triedy 

s takýmito deťmi (väčší počet pedagógov, náročnejšia práca) a zároveň rodičia takýchto detí poberajú 

do 3 rokov ich veku rodičovský príspevok, ktorý má slúžiť aj na takýto účel (t.j. pracujúci rodič 

poberá rodičovský príspevok a zároveň dostáva plat a rodičovský príspevok mu slúži aj na úhradu 

príspevku v materskej škole).    

Pokiaľ ide o celkové náklady na chod materskej školy, tak podľa rozpočtu školy náklady na jej 

činnosť v roku 2013 predstavujú sumu cca 353 000 EUR, pričom príspevky rodičov detí by mali 

predstavovať sumu len 14 500 EUR (t.j. cca 4 % z celkových nákladov).  

Ďalším predpoklad je znižovanie výšky príspevku štátu na chod materských škôl na Slovensku a teda 

postupne narastajúci tlak na mestá/obce  a rodičov detí na vyššiu úhradu nákladov na činnosť 

materských škôl.  Po zvýšení tohto poplatku sa odhaduje zvýšenie príjmov materskej školy ročne asi o 



2500 EUR. Presná výška tejto sumy bude závisieť od toho, koľko bude detí v predškolskom veku 

a detí z rodín v hmotnej núdzi, nakoľko obe kategórie týchto detí sú zo zákona oslobodené od 

povinnosti platiť tento mesačný príspevok.     

 

Týmto nariadením sa navrhuje od 1. septembra 2013 zrušiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského strediska záujmovej činnosti z dôvodu, že školské strediská záujmovej činnosti 

boli k 31.12.2012 zákonom zrušené a transformované na centrá voľného času.  

 

Nemení sa výška príspevku pre centrum voľného času (2 EUR/mesačne), avšak doposiaľ mesto 

poskytovalo na tento účel dotáciu zo svojho rozpočtu na úhradu týchto príspevkov, čiže rodičia ich 

neplatili. Od septembra 2013 mesto na tento účel neposkytne žiadne prostriedky, takže ich bude 

musieť zaplatiť zákonný zástupca alebo občianske združenie (klub), ktorého je dieťa členom (hráčom). 

Pokiaľ ide o centrum voľného času, bude fungovať aj v nasledujúcom školskom roku, avšak mesto 

pripravuje ďalšie úsporné ekonomické opatrenia spočívajúce v znížení najmä personálnych nákladov. 

(dôjde k zrušeniu 1 pracovného úväzku).  CVČ bude mať od septembra 2013 už len vedúcu 

zariadenia, a to len na pracovný úväzok 0,4 bez toho, aby sa nejakým zásadným spôsobom obmedzila 

činnosť CVČ (pri mimokrúžkovej činnosti bude vypomáhať oddelenie kultúry a pri administratívnych 

činnostiach CVČ bude vypomáhať školský úrad).   

 

Nemení sa výška príspevku pre jazykovú školu, nakoľko pôvodne bol návrh na jej zrušenie 

k 30.6.2013, avšak po získaní informácie, že jazykové kurzy na tejto škole sú 2-ročné, tak chce mesto 

umožniť žiakom tejto školy dokončiť dvojročný kurz pre tých, ktorý začali tento kurz v septembri 

2012, preto jazyková škola bude ešte fungovať do 30.6.2014. Dôvodom na plánované ukončenie 

činnosti tejto jazykovej školy je zásadné zníženie príspevku štátu na jej činnosť počas ostatných rokov. 

Zo štátneho rozpočtu mesto získa ročne 1065 EUR a z príspevkov žiakov  4200 EUR, čiže celkové 

príjmu sú vo výške 5265 EUR, avšak celkové ročné náklady predstavujú sumu 15 338 EUR (mesto 

dopláca cca 10 000 EUR).     

 

V prípade príspevkov v ZUŠ, CVČ a školskom klube detí podľa zákona zriaďovateľ týchto 

školských zariadení – mesto (zastúpené primátorom mesta) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 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. Mesto ako zriaďovateľ v takýchto prípadoch bude postupovať tak, 

že bude tento príspevok len znižovať (nie odpúšťať) nasledovne : 

ZUŠ - 2 EUR mes. na hudobný odbor  a  1,50 EUR na ostatné odbory  

CVČ - 0,70 EUR mes. 

ŠKD - 2 EUR mes. 

 
 

V Spišskej Belej,  dňa 10.06.2013 a dňa 21.6.2013 

 

 
Prekladá : JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta   
  


