
Dôvodová správa 
 

OŠaTK MsÚ v Bardejove predkladá Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 
79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Bardejov. 

 
Materské školy 
 
V záujme neustáleho skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu,  materiálno-

technického zabezpečenia a zabezpečenia poistenia detí v materských školách, navrhujeme 
upraviť príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
mesačne na jedno dieťa od troch rokov veku z 13,00 €  na 15,00 €.  

V predkladanom návrhu zmien a doplnkov VZN, sme Čl. II, ods.1a) doplnili vetou 
„Výška príspevku na dieťa do troch rokov veku platí aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek tri 
roky“, ktorou sme presne definovali, kedy je  posledný mesiac platby príspevku 50 € a to pre 
skupinu detí do veku troch rokov. 
 

Školské kluby detí 
 
V školskom roku 2016/2017 navštevuje v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 936 žiakov ŠKD. Z dôvodu skvalitnenia činnosti v ŠKD, ktorá je zameraná 
na prípravu  na vyučovanie a na oddychové aktivity v čase mimo vyučovania, navrhujeme 
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zákonného zástupcu 
dieťaťa upraviť na sumu 7,00 € mesačne, čo znamená zvýšenie o 1,00 €.  

 
OŠaTK MsÚ v Bardejove navrhuje, aby predkladaný Návrh zmien a doplnkov VZN 

mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, nadobudol 
účinnosť od  01. 02. 2017.   
 

Úprava v texte predkladaného návrhu zmien a doplnkov VZN je zvýraznená kurzívou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch 
 v školách a školských zariadeniach 

 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  v zmysle  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa § 6 ods.  24 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  podľa § 28 ods.5,  § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, 
 § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov,  vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie.  
 

Čl. I  
Úvodné ustanovenie 

 
Týmto  všeobecne záväzným  nariadením  sa ustanovuje  spôsob určenia úhrady a výška 
úhrady príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 
v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
     V školských zariadeniach  zriadených Mestom Bardejov sa budú uhrádzať tieto príspevky: 
a) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej    
    školy. 
b) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  v základnej umeleckej  
    škole. 
c) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí. 
d) Príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  centra  voľného času ako   
súčasti základnej školy. 
e) Príspevok na  stravovanie vo výške nákladov na  nákup potravín podľa  vekových              
    kategórií. 
 

Čl. II 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole                                                                                              

 
(1) Za pobyt  dieťaťa  v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu                     
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou:  
a) do dovŕšenia 3 rokov veku            50,00 € 
Výška príspevku na dieťa do troch  rokov veku platí aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek tri 
roky. 
b) od 3 rokov veku                          13,- €    15,00 € 
 
 (2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
a) ktoré má l rok pred  plnením 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 podľa                        
      osobitného predpisu1/, 
c)   ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu, 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich   

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
 
1/Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 



  
e)  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. 
 
(3) Výška príspevku sa zvýši o 100% v období letných prázdnin od 01.07. do  31.08. v danom 
kalendárnom roku. 
 
(4) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  
 

Čl. III 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole 

 
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
prispieva : 
 
a/ zákonný zástupca žiaka /dieťa pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiak základnej a   
strednej školy/ mesačne sumou: 
              v € 
 prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní TO, VO, HO, LDO 2/   6,00  
 štúdium v skupinovom vyučovaní /TO, VO, LDO 7,00 
 základné štúdium v hudobnom odbore - individuálne   8,00 
 individuálne štúdium dvoch  hudobných nástrojov 16,00 
 štúdium obligátneho hudobného nástroja - individuálne 4,00 
 rozšírené štúdium - individuálne                                                                            10,00 
 rozšírené štúdium - skupinové                                                                                  8,00 
 

 
b/ dospelá osoba mesačne sumou:                        
- štúdium pre dospelých: študent, dôchodca, osoba bez vlastného príjmu                10,00 €                              
                                         pracujúci                                                                             30,00 € 
 
 (2) Príspevky podľa čl. 3 ods.1 sa uhrádzajú vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, 
okrem mesiaca september, kedy sa príspevok uhradí v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 
Výška príspevku je stanovená pre jedno nezaopatrené dieťa, resp. pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu.  
 
(3) 
a) Príspevok podľa čl. 3 ods. 1 sa zníži na 1,00 € 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 predpisu1/. 
b) Príspevok sa môže znížiť, ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich dní z dôvodu choroby, liečenia alebo rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom. Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy. 
 
 
 
 
2/ tanečný odbor, výtvarný odbor, hudobný odbor, literárno-dramatický odbor    
 
 
 
 
 



  
 

Čl. IV 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí 

 
(1) Na  čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva          
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  6,- €    7,00 € 
 
 
(2)  V poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny,  zákonný zástupca prispieva na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  mesačne sumou 3,00 
€. 
 
 (3) Príspevok podľa čl. 4 ods. 1 sa zníži  na 1,00 €, ak  o to zákonný zástupca písomne  
požiada  a predloží doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi  podľa osobitného predpisu1/. 
 
 (4) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
 

Čl. V 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času ako súčasti základnej 

školy 
 

(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času ako 
súčasti základnej školy, prispieva zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom na území mesta 
Bardejov, do skončenia povinnej školskej dochádzky mesačne sumou 2,00 €. 
 
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom 
mesiaci, okrem mesiaca september, kedy sa príspevok uhradí v nasledujúcom kalendárnom 
mesiaci. 
 
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času ako súčasti 
základnej školy, prispieva zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom v inej obci, do 
skončenia povinnej školskej dochádzky, príspevkom vo výške 2,00 € mesačne, ak obec, kde 
má žiak trvalý pobyt, uzavrie s mestom zmluvu o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú 
záujmovú činnosť detí a prispeje na žiaka CVČ sumou vo výške dotácie na žiaka určenej vo 
VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Bardejov na príslušný kalendárny rok. 
 
(4) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času ako súčasti 
základnej školy, prispieva zákonný zástupca žiaka s trvalým pobytom v inej obci, do 
skončenia povinnej školskej dochádzky, príspevkom pozostávajúcim zo základného príspevku 
vo výške 2 € mesačne a sumy vo výške určenej VZN mesta o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy  na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Bardejov, ak obec, kde má žiak trvalý pobyt, neuzavrie s mestom zmluvu o spolufinancovaní 
nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí a neprispeje mestu sumou podľa VZN 
mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 
so sídlom na území mesta Bardejov na príslušný kalendárny rok. 
  
 (5) Ak zákonný zástupca dieťaťa odovzdá vzdelávací poukaz na činnosti centra voľného času 
zaplatí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 50% príspevku uvedeného v Čl. V   
bod 1 tohto VZN. 
 
  
 



  
 
(6)  Príspevok sa znižuje na 0,50 €, ak zákonný zástupca 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.1/ 

 
Čl. VI 

Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 
 
(1) Čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané  výživové dávky :  
 
a) 

Materská škola 
 

Desiata 
 

Obed 
 

Olovrant 
 

Spolu 
2.pásmo € € € € 
stravníci od 2-6 rokov 0,26 0,64 0,22 1,12 
 
 

Základná škola 
 

Obed 
 

Spolu 
2.pásmo € € 
stravníci od 6-11rokov - I .stupeň 0,95 0,95 
stravníci od 11-15 rokov – II. stupeň 1,01 1,01 
 
 

Dospelí stravníci 
 

Obed 
 

Spolu 
2.pásmo € € 
stravníci 1,12 1,12 
 
 
b) Príspevok na desiatu za žiaka  na I. a II. stupni základnej školy  - 0,30 €  /deň. 
 
(2) Čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov diétneho stravovania v nadväznosti na 
odporúčané  výživové dávky : 

Materská škola 
 

Desiata 
 

Obed 
 

Olovrant 
 

Spolu 
2.pásmo € € € € 
stravníci od 2-6 rokov 0,31 0,77 0,26 1,34 
 
 

Základná škola 
 

Obed 
 

Spolu 
2.pásmo € € 
stravníci od 6-11rokov - I .stupeň 1,14 1,14 
stravníci od 11-15 rokov – II. stupeň 1,21 1,21 
 
 

Dospelí stravníci 
 

Obed 
 

Spolu 
2.pásmo € € 
stravníci 1,34 1,34 



  
 
 
(3) Príspevok podľa čl. 6 ods.1 sa zníži, ak o to písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa 
alebo žiaka  a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  
k dávke v hmotnej núdzi,1/ na čiastku stanovenú zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 
v pôsobnosti MPSVaR SR  z 8.12.2010 (§4) . 
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach uhrádza zákonný 
zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške príspevku 0,10 €  za každý vydaný obed. 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Príspevok je možné uhradiť vopred vo viacerých mesačných splátkach. Spôsob úhrady  
      jednotlivých príspevkov  určí  riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. 
 
(2) Žiadosti o zníženie poplatkov  podľa Čl. III ods. 3, Čl. IV ods. 3, Čl. V ods. 6, predloží 
žiadateľ riaditeľovi školy alebo  riaditeľovi  školského zariadenia.       
      Riaditeľ školy rozhodne o znížení poplatku. 
 (3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom     
      v Bardejove dňa 18.09.2008 a nadobúda účinnosť 01.10.2008. 
 
 (4) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 17.09.2009 a nadobúdajú     

účinnosť 05.10.2009. 
 

 
 (5) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 28.06.2011 a nadobúdajú     

účinnosť 01.09.2011.  
 
 (6) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 15.06.2012 a nadobúdajú    

účinnosť 01.09.2012. 
 

 (7) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 13.12.2012 a nadobúdajú    
účinnosť 01.01.2013. 
 

 (8) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 21. 03. 2013 a nadobúdajú 
účinnosť 01. 04. 2013 a Čl. III od 01. 09. 2013. 
 
(9) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 10. 12. 2015 a nadobúdajú 
účinnosť 01. 01. 2016. 
 
(10) Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa .............. a nadobúdajú 
účinnosť 01. 02. 2017. 
 
 
 
                                                                                                     MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                                           primátor mesta 
 
 
 
 
 


