
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Štúrovo 

 

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove v súlade § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 ustanoveniami § 28, § 49, §114, § 116 a § 140 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov/ďalej len školský zákon/ sa uznáša na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

VZN mesta Štúrova č.   11 /2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Štúrovo nasledovne: 

 

§ 1 

Účel a predmet 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Štúrovo (ďalej len „príspevky v školách a v školských zariadeniach“) 

 



§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

1. Príspevky v školách a v 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 

d)  príspevok na činnosť centra voľného času 

e)  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení 

školského stravovania 

 

§ 3 

Školy a školské zariadenia , ktorých zriaďovateľom je mesto Štúrovo 

 

1.  Materské školy : 

a) Materská škola – Óvoda, Bartókova 38 

b) Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22 

c) Materská škola, Adyho 2 

d) Materská škola s VJM – Óvoda, Lipová 2 

2.  Školský klub detí : 

a)  Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Adyho 6 

b) Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Endre Adyho s vyučovacím jazykom 

maďarským – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9 

3. Základná umelecká škola Ferenca Liszta – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, 

Komenského 2 

4. Centrum voľného času, F. Rákocziho 82 

5. Zariadenia školského stravovania: 

a) Školská jedáleň, Adyho 4 

b) Šk. jedáleň ako súčasť ZŠ Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9 

 

 



DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 

§ 4 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materskej škole mesačne na jedno dieťa: 

a)  počas školského roka sumou 14,00 - € 

b)  počas letnej prevádzky / školské prázdniny / sumou 30,00 - € 

2.  Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 25. dňa v kalendárnom mesiaci 

3.  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b)  ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu a žiadosť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. 

c)  ktoré je umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Štúrove. 

4.  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 z rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom 

b)  dieťa nenavštevovalo materskú školu  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 podľa pokynu riaditeľa zariadenia. 

 

 

 



§ 5 

Príspevok v základnej umeleckej škole 

 

1.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

prispieva: 

a)  pre individuálne vyučovanie zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba do veku 25 

rokov mesačne sumou vo výške 9,00 € 

b)  pre skupinové vyučovanie zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba do veku 25 

rokov mesačne sumou vo výške 7,00 € 

c)  na prípravné štúdium zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 6,00 € 

d)  na štúdium dospelá osoba nad 25 rokov , ktorá ukončila I. a II. stupeň ZUŠ 

mesačne sumou vo výške 15,00 € 

e) dospelá osoba nad 25 rokov skupinové vyučovanie mesačne sumou 23,00 € 

f) dospelá osoba nad 25 rokov individuálne vyučovanie mesačne sumou 30,00 € 

g) pre voliteľný predmet na hudobnom odbore zákonný zástupca žiaka sumou  

12,00 € 

h) pre rozšírené štúdium na hudobnom odbore zákonný zástupca žiaka sumou  

12, 00 € 

2. Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý 

predmet daného odboru samostatne. 

3. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza dvakrát počas školského roka. Prvá splátka sa 

uhrádza do konca septembra a druhá do konca februára daného školského roka. 

4. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza: 

a) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa osobitného predpisu a žiadosť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov 

b) za dieťa, ktoré je umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Štúrove. 

 



§ 6 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 10,00 € 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

3. Ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu a žiadosť, zníži sa školné na 2,00 €. 

 

§ 7 

Príspevok na činnosť centra voľného času 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba mesačne sumou: 

a) deti do 15 rokov za každý krúžok v ktorom je  12 a viac detí sumou vo výške  

7,00 -€ 

b) deti do 15 rokov za každý krúžok v ktorom je menej ako 12 detí sumou 7,00 € 

c) mládež do veku 30 rokov , ktorá nie je zárobkovo činná sumou 7,00 € 

d) mládež do veku 30 rokov, ktorá je zárobkovo činná sumou 10,00 - € 

e) dobrovoľníci, ktorí sú členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Štúrovo a Mládež 

slovenského červeného kríža pri CVČ Štúrovo sú oslobodení od platenia čiastočnej 

úhrady nákladov za činnosť vykonávanú v Mládežníckom parlamente mesta Štúrovo 

a Mládeži slovenského červeného kríža pri CVČ Štúrovo. 

2. Prímestský týždňový tábor je spoplatnený sumou 70,00- € 

3. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza dvakrát počas školského roka. Prvá splátka sa 

uhrádza do konca septembra a druhá do konca februára daného školského roka. 

4. Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza: 



a) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi centra voľného času doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu a žiadosť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

b) za dieťa, ktoré je umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Štúrove. 

 

§ 8 

Úhrada nákladov na nákup potravín v školských jedálňach 

 

 Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, zamestnanci škôl 

a školských zariadení a štátna dotácia poskytnutá na nákup potravín, podľa vekových kategórii 

stravníkov. Suma na nákup potravín je určená 3. finančným pásmom vydané ministerstvom 

školstva. 

• Cudzí stravníci – dôchodcovia s trvalým pobytom v Štúrove uhrádzajú okrem 

nákladov na nákup potravín aj časť režijných nákladov t. j. 0,74 €. 

• V školských jedálňach materských škôl čiastočná úhrada režijných nákladov 

činí 2,00 € mesačne. 

• V školských jedálňach základných škôl čiastočná úhrada režijných nákladov detí 

činí 0,10 € za každý odobratý obed, neplatí pre deti v hmotnej núdzi.  

 

1. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni, ktoré nenavštevuje posledný ročník materskej školy alebo navštevuje 

posledný ročník materskej školy a jeden člen domácnosti si uplatnil nárok na sumu 

daňového zvýhodnenia sa určuje nasledovne: 

desiata obed olovrant 

0,40 eur 1,00 eur 0,30 eur 

 

2. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a nedovŕšilo 6 rokov veku 

a ani jeden člen domácnosti si neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia a 

preukázal sa čestným vyhlásením, alebo dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima sa 

určuje nasledovne: 



desiata obed olovrant 

0,20 eur - 0,20 eur 

 

3. Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni základnej školy, ktorého si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na sumu 

daňového zvýhodnenia a preukázal sa čestným vyhlásením, alebo dieťa žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac 

vo výške životného minima sa určuje nasledovne: 

 desiata obed 

žiaci od 6- 11 rokov - - 

žiaci od 11- 15 rokov - 0,20 eur 

 

4. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni základnej školy, ktorého si jeden člen domácnosti uplatnil nárok na 

sumu daňového zvýhodnenia sa určuje nasledovne: 

 desiata obed 

žiaci od 6- 11 rokov - 1,30 eur 

žiaci od 11- 15 rokov - 1,50 eur 

Stredná škola a dospelí - 1,70 eur 

Dospelí podľa finančného 

pásma B 

- 2,00 eur 

 

5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a ani jeden člen domácnosti si 

neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, 

ktoré dovŕšilo šesť rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku a žije s ním v spoločnej 

domácnosti podľa osobitného predpisu1 preukáže sa čestným vyhlásením, alebo dieťa, 

ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, činí 

sumu 1,30 eur. 

 

 



 

§ 9 

Úhrada príspevku 

 

1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a 

za podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia vo svojom 

vnútornom predpise. 

2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach zverejniť na webovom 

sídle školy a v priestoroch školy. 

3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov/ 

rodičovské združenie/ informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými 

zástupcami. 

4. V jedálňach pri ZŠ vzniknuté rozdiely medzi nižšou stravnou jednotkou a sumou štátnej 

dotácie sa v súlade so zákonom využijú na úhradu režijných nákladov a na skvalitnenie 

stravy. 

5. Stanovenú sumu za stravovanie uhrádza zákonný zástupca: 

a) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni. 

b) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa 

alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania 

stravy v školskej jedálni. 

§ 10 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 

a) útvar hlavného kontrolóra 

b) školský úrad 

 

 



§ 11 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrova č. 6/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Štúrovo. 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na školský zákon, zákon o 

štátnej správe a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a 

na vykonávacie predpisy vydané na ich základe. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrova bolo schválené dňa 13.12.2022 

II/13122022/II. Zas uznesením 25/2022 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrova nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 

 

 

         Ing. Eugen Szabó  v. r.  

          primátor mesta 

Pred schválením : 

Vyvesené: 25.11.2022 

Zvesené: 14.12.2022  

Po schválení: 

Vyvesené: 15.12.2022 

Zvesené: 02.01.2023 


