
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica 

č. 3 /2022  o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Banskej Štiavnici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a  § 6 ods. 24 Zákona č. 596/2003 Z. z.  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

a Zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č.3/2022 o určení mesačnej výšky 

príspevkovna čiastočnú úhradu nákladov  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica (ďalej len „VZN“). 

 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica: 

 

a)  výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

b)  výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach 

            c)  postup pri znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu  nákladov  

                 v školách a školských zariadeniach 
 

2. Zriaďovateľ Mesto Banská Štiavnica určuje mesačnú výšku príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v: 

a)  materských školách 

b)  základnej umeleckej škole 

c)  centre voľného času 

d)  školských kluboch detí 

e)  školských jedálňach  

 

 

 

Čl. II. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods.5) Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon) určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú 

úhradu  výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy nasledovne: 

 

- deti od 2 do 5 rokov veku                                                                                           25 € 

  

 

 

 

 



Čl. III. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 

škole 

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium  

v základnej umeleckej škole nasledovne: 

 

 a)  prípravné štúdium   (všetky odbory)                                              10 € 

   

 b) základné štúdium individuálne - hudobný odbor                   

   1. hlavný nástroj                                                                                                       14 €      

      + hlavný nástroj nepovinný 0,5  hodiny                                                                20 € 

      + hlavný nástroj nepovinný 1 hodina                                                                    40 €                                                              

      + ďalší hlavný nástroj                                                                                          60 €                              

    

 c)  skupinové  vyučovanie jednoodborové – tanečný, 

      výtvarný, literárno-dramatický odbor    

  1. hlavný odbor           10 € 

     + každý ďalší skupinový odbor         20 €                                                                  

   

 d)  štúdium pre dospelých od 25 rokov    

    - skupinová forma (tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)    40 € 

    - individuálna forma - hudobný odbor        80 €       
    

 

 

Čl. IV. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času 

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia  § 116 ods. 6) Zákona NR SR č.2 45/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon)  určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

s činnosťou centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica nasledovne: 

 

a) Deti od 3 do 5 rokov s trvalým pobytom v meste B. Štiavnica                                6 € 

     - deti od 3 do 5 rokov bez trvalého pobytu v meste B. Štiavnica                                            8 € 

 

b) Deti a žiaci od 5 do 15 rokov  s trvalým pobytom v meste B. Štiavnica v jednom krúžku          5 € 

    - s odovzdaným vzdelávacím poukazom                                                               3 € 

    - za každý ďalší záujmový útvar                    6 € 

     

    Deti a žiaci od 5 do 15 rokov bez trvalého pobytu v meste B. Štiavnica  v jednom krúžku         8 € 

     - s odovzdaným vzdelávacím poukazom                                                                          5 € 

     - za každý ďalší záujmový útvar                                                                                                 6 € 

 

c)  Žiaci a študenti od 15 do 25 rokov s trvalým pobytom v meste B. Štiavnica v jednom krúžku   6 € 

     - s odovzdaným vzdelávacím poukazom                                                                            3 

€ 

     - za každý ďalší záujmový útvar                                6 € 

 

     

 



Žiaci a študenti od 15 do 25 rokov bez trvalého pobytu v meste B. Štiavnica v jednom krúžku      8 €                        

   -  s odovzdaným vzdelávacím poukazom                                                                                       5 € 

   -  za každý ďalší záujmový útvar                                                                                     6 €                              

                            
d)  Iné osoby do veku 30 rokov s trvalým pobytom v meste B. Štiavnica v jednom záujmovom       

útvare                        10 € 

- za každý ďalší záujmový útvar                                         12 € 

 

     Iné osoby do veku 30 rokov bez trvalého pobytu v meste B. Štiavnica v jednom záujmovom 

útvare                                                                   15 €  

- za každý ďalší záujmový útvar                                         12 € 

 

 

 

Čl. V. 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí 

 

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 114 ods.6) Zákona NR SR č.245/2008 Z .z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon)určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu  na činnosti školského 

klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica nasledovne: 

 

a) Výška mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu  detí 

sa určuje v sume:                                                                                                               8 €  

 

 

 

Čl. VI. 

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach 

 

(1) Školská  jedáleň,  ktorej  zriaďovateľom  je  Mesto Banská Štiavnica,  poskytuje  stravovanie  

deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporú-

čané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov. 

Uvedené príspevky uhrádza aj dospelý stravník (zamestnanec školy a školského zariadenia  

a iné dospelé fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni). 

 
(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov      

vo výške nákladov na  nákup  potravín  na  jedno  jedlo  podľa  vekových kategórií stravní-

kov   v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu  finančných pásiem ustanove-

ných   a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

na  svojom webovom sídle.  Zariadenia školského  stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica sú v 4. pásme v zmysle Finančných pásiem A. ( 

  

(3) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza, okrem príspev-

ku vo výške nákladov na nákup potravín, aj čiastočný príspevok na režijné náklady, a to vo 

výške 0,50 Eur za každý odobratý obed. 

 

(4) Zamestnanec školy alebo školského zariadenia, alebo iná  fyzická osoba uhrádza príspevok 

na úhradu  nákladov vo výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa 4. pásma Finančných 

pásiem B (  )a príspevok na režijné náklady, ktoré si stanovujú školské jedálne prepočí-

taním skutočných nákladov na jedno odobraté jedlo.  



 

(5) Zákonný zástupca uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín a režijných nákladov: 

 

a)
 
za žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni a to na základe 

prihlásenia žiaka do 13.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr do 8.00 hod 

ráno v danom stravovacom dni, 

 

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

z poskytovania stravy v školskej jedálni do 13.00 hod predchádzajúceho pracovného dňa 

a najneskôr do 8.00 hod ráno v danom stravovacom dni, 

 

c) za žiaka, na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa nedodrží povinnosť odhlásenia žiaka uhrádza príspevok za daný deň v plnej výške. 

 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelí stravníci (zamestnanci škôl a školských za-

riadení, iné dospelé fyzické osoby) príspevok  na  nákup potravín a príspevok  na  režijné  

náklady uhrádzajú mesačne  najneskôr  do  25.  dňa  mesiaca,  ktorý  predchádza  mesiacu    

v ktorom sa stravovanie má poskytnúť a to bezhotovostne alebo vkladom na bankový účet 

určený školou. 

 

(7) Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania bude znížená o dotá-

ciu poskytnutú podľa § 4 zákona č. 544/2020 Z. z.. 

 

(8)  Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku uvedeného v § 6 ods. 3 tohto nariadenia v prípadoch stanovených záko-

nom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona  

č.544/2010 Z. z. 
 
 

 

 

Čl. VII. 

 Zníženie, alebo odpustenie uhrádzania  príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov   

 v školách a školských zariadeniach 

 

a)  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca 

neuhrádza: 
- za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

- ak zákonný zástupca  dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi    

a príspevkov v hmotnej núdzi, 
- za dieťa ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
Ďalej sa príspevok  v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza : 
- za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac, ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
- za dieťa , ktoré nedochádza do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo v čase prerušenia 

prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi uhrádza 

zákonný  zástupca dieťaťa  pomernú časť určeného príspevku 
 



b)  zákonný zástupca dieťaťa/žiaka písomne požiada zriaďovateľa o odpustenie/zníženie príspevku 

na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí, centre voľného času, 

úhrady režijných nákladov na jedno hlavné jedlo, alebo za výdavky na štúdium v základnej 

umeleckej škole , ak predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov  
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 1* 
 

c) Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený 

zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu (2) a minister školstva 

podľa §150 ods.8 písm. a) a b) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o mimoriadnom 

prerušení školského vyučovania v školách a prevádzky v školských zariadeniach na viac ako 30  

po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, bez možnosti realizovať výchovu a vzdelávanie dištančnou 

formou, mesto ako zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku za obdobie mimoriadneho 

prerušenia prevádzky v základnej umeleckej škole a školských zariadeniach (ŠKD,CVČ). 

Zákonnému zástupcovi dieťaťa a žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok  
o uvedený rozdiel vrátený. Spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi určí školské 

zariadenie. 

 

Čl. VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica neupravených 

týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2. Nadobudnutím účinnosti  VZN  č.3/2022 sa ruší účinnosť VZN č.2/2021 a Dodatku č.1 k VZN 

č.2/2021, zo dňa18.8.2021, ktorý nadobudol účinnosť 3.9.2021 v plnom rozsahu. 

 

 

3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej 

Štiavnici Uznesením číslo 14 /2022  zo dňa 14.decembra 2022. Účinnosť nadobúda  15. dňom 

od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňom 1.januára 2023, okrem Čl.II a ČL.III., ktorý nadobudne 

účinnosť  začiatkom II.polroka škol. roka 2022/23 , a to: 01. februára 2023. 
              
 

 

 

  

                                                                                                     Mgr. Nadežda Babiaková,v.r.   

                                                                                                           primátorka mesta  

 

 

 

 

 

1*zákon NR SR  č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej  núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

2   Finančné pásma  A,B – ako príloha 

 

 

VZN č. 3 /2022  vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.decembra  2022    

VZN č. 3 /2022  zvesené z úradnej tabule dňa:  …………………….  

 



 

 

 

 

 

 

 


