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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 
Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9 a 

§141 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v nadväznosti na zákon 

č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky    v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 47 
 

 O URČENÍ  PRÍSPEVKU  NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  NÁKLADOV  

V ŠKOLÁCH,  V ŠKOLSKÝCH  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH  

ZARIADENIACH  A NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  NÁKLADOV  

V ŠKOLSKÝCH  ÚČELOVÝCH  ZARIADENIACH  

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  PÔSOBNOSTI   

MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 11.02.2019 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 11.02.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.02.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22.02.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 23.02.2019 

 
Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

kultura@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni: 28.02.2019 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta: 01.03.2019 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.03.2019 

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 
Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9 a 

§141 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v nadväznosti na zákon 

č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky    v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 47 
 

 O URČENÍ  PRÍSPEVKU  NA  ČIASTOČNÚ  ÚHRADU  

NÁKLADOV  V ŠKOLÁCH,  V ŠKOLSKÝCH  VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍCH  ZARIADENIACH  A NA  ČIASTOČNÚ  

ÚHRADU  NÁKLADOV  V ŠKOLSKÝCH  ÚČELOVÝCH  

ZARIADENIACH  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  PÔSOBNOSTI   

MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

schválené uznesením MsZ č. XII/2008   pod B 206 zo dňa 18.9.2008 

úpravy a doplnky: 

uznesenie MsZ č. XVIII/2009  pod B 369 zo dňa 17.9.2009, 

uznesenie MsZ č. XXV/2010 pod B 535 zo dňa 16.11.2010, 

uznesenie  MsZ č. IV/2011 zo dňa 16.6.2011 a 28.6.2011, uznesenie č. 95, 

uznesenie MsZ č. V/2011 zo dňa 14.9.2011, uznesenie č.  158, 

                          uznesenie MsZ č. XX/2013 zo dňa 21.2.2013, uznesenie č. 490, 

uznesenie MsZ č. XXIV/2013 zo dňa 13.8.2013, uznesenie č. 598, 

                  uznesenie MsZ č. XXXII/2014 zo dňa 18.9.2014, uznesenie č. 838, 

uznesenie  MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015, uznesenie č. 200, 

uznesenie  MsZ č. XV/2016 zo dňa 16.06.2016, uznesenie č. 370, 

uznesenie  MsZ č.  XXXII/2018 zo dňa  19.04.2018, uznesenie č. 819, 

uznesenie  MsZ č.  IV/2019 zo dňa  28.02.2019 , uznesenie č. 93. 

       

 

Čl. l. 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu 

nákladov  v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará 

Ľubovňa. 
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Čl. 2. 

Výška mesačných poplatkov 

 

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                                                  40 € 

b) od 3 rokov veku                                                                  13 € 

       c)   v čase hlavných prázdnin                                                   40 € 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva: 

a) zákonný zástupca žiaka mesačne  sumou: 

 prípravné skupinové štúdium pre predškolákov                     3 € 

 ostatní žiaci prípravného štúdia                    5 € 

 žiaci dvojročného prípravného štúdia a jednoročného prípravného štúdia   

    - hudobný odbor                                                                                                         5 € 

 žiaci 1. a 2. stupeň skupinového základného štúdia (výtvarný, tanečný, LDO)              5 € 

 žiaci 1. a 2. stupňa individuálneho základného štúdia v hudobnom odbore                7 € 

 dospelá osoba (do 25 rokov veku)                                      14 € 

 ďalšie skupinové základné štúdium 1. a 2. stupňa (výtvarný, tanečný, LDO)          15 € 

 ďalšie individuálne základné štúdium 1. a 2. stupňa hudobnom odbore                   30 € 

 

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

zástupca žiaka mesačne sumou 6  €. 

 

a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt na území mesta Stará Ľubovňa podľa prílohy VZN. 

b) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času  prispieva zákonný 

zástupca žiaka s trvalým pobytom  v inej obci mesačne sumou  vo výške 1/12 dotácie mesta, 

ktorá je určená VZN č. 52, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Stará Ľubovňa, ak sa obec nedohodne s mestom na financovaní záujmového 

vzdelávania detí obce v súlade s VZN č. 52 na príslušný kalendárny rok. 

c) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času  prispieva zákonný 

zástupca žiaka s trvalým pobytom  v inej obci mesačne sumou  vo výške 1/12 rozdielu dotácie 

mesta, ktorá je určená VZN č. 52, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Stará Ľubovňa a sumou, ktorú obec poskytne na záujmové vzdelávanie na 

príslušný kalendárny rok. 

 

4. Mesto Stará Ľubovňa  v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov nasledovne: 

 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada v eur 

 

Materská škola 

Stravníci od 2 – 6 rokov 

0,26 0,64 0,22 1,12 1,12 

Základná škola 

Stravníci od 6 – 11 rokov 

 0,95   0,95 

Základná škola 

Stravníci od 11-15 rokov 

 1,01   1,01 

 

Dospelí stravníci 

 

 1,12   1,12 



 

4 

 

Na  základe  odborného  posúdenia  ošetrujúceho  lekára  možno  v  školskej  jedálni 

alebo výdajnej školskej jedálni zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, 

ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. V zmysle § 140 ods. 5  Zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, diétne jedlá je možno pripravovať podľa   materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre diétne stravovanie, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného 

príspevku na nákup potravín pre diétne stravovanie podľa vekových kategórií v súlade 

s 5. finančným pásmom vydaným MŠ VV a Š SR: 

 

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu 

/stravníci od 2 -6 rokov/ € € € € 

5. pásmo 0,38 0,91 0,31 1,61 

 

Základná škola  Obed  Spolu 

/stravníci od 6 -11 rokov/  €  € 

5. pásmo  1,39  1,39 

 

Základná škola  Obed  Spolu 

/stravníci od 11 -15 rokov/  €  € 

5. pásmo  1,46  1,46 

 

Dospelí   Obed  Spolu 

  €  € 

5. pásmo  1,60  1,60 

 

 
5. Školská jedáleň a výdajňa školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú    

úhradu nákladov,  ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

Platenie príspevku: Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred. Termín a spôsob 

platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne zverejnený na verejne 

prístupnom mieste v budove školy. 

 

6. V zmysle § 140  ods. 9 a 10 , § 141 ods.  5 a 6  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, určujeme výšku mesačného príspevku na  režijne náklady a   spôsob  jeho úhrady 

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa, 

ktorým prispeje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou:               

0,15 € na jedno hlavné jedlo (obed) 

0,03 € na jedno doplnkové jedlo (desiata, olovrant) 

 

Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej 

jedálne a výdajnej školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so 

zabezpečením hygieny a kultúry stolovania. Príspevok na režijné náklady  na jedno hlavné jedlo 

a na jedno doplnkové jedlo uhrádza zákonný  zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred spolu 

s príspevkom na nákup potravín.    

Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise. Vnútorný predpis musí byť 

riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v  budove  školy. Zákonný zástupca dieťaťa 
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alebo žiaka, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej   núdzi a pre dieťa z rodiny, 

kde je príjem najviac vo výške životného minima,  príspevok  neuhrádza.
1
) 

 

7. Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy sumou 0,13 Eur. 

 

8. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy výšku príspevku na 

úhradu nákladov na nákup potravín neuhrádza. 

 

9. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca 

dieťaťa predloží doklad od ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitne 

stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

 

Čl. 3 

Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré ma jeden 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
2
. 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia Mesta Stará Ľubovňa sa 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, 

 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. Mesto Stará Ľubovňa môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v školských kluboch 

detí, Základnej umeleckej škole a Centre voľného času v Starej Ľubovni, 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. 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením MsZ  č. XII/2008 pod B 206 zo dňa 

18.9.2008.  

 

2. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ XV/2016 dňa 16.06.2016, 

uznesenie č. 370 a nadobúda účinnosť dňa 1.9.2016. 

 

3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ XXXII/2018 dňa 19.04.2018, 

uznesenie č. 819 a nadobúda účinnosť dňa 1.6.2018. 

 

4. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ IV/2019 dňa 28.02.2019, 

uznesenie č. 93 a nadobúda účinnosť dňa 01.03.2019. 

 

  

                PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

            primátor mesta 

                                                 
1 § 140 ods. 12  a § 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   a doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov.                                                                                                                                    
2 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 
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Určenie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 47 

 

 

 

Poradové 

číslo Tématická oblasť  záujmové útvary Veková kategória 

Platba 

mesačne/ 

ročne 

1. 

E
st

et
ic

k
o
 v

ý
ch

o
v

n
a
 

tanečné útvary  ZŠ, SŠ 2xtýždenne 

3,00 € 

30,00 € 

tanečné útvary  ZŠ, SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

tanečné útvary  MŠ - prípravka 

1,00 € 

10,00 € 

tvorivé dielne , 

výtvarné, divadelne   ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti MŠ, ZŠ ,SŠ, VŠ 

1,00 € 

10,00 € 

2. S
p

o
lo

če
n

sk
o
 -

 

v
ed

n
á
 

náuka o spoločnosti, 

malá škola varenia  ZŠ, SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

3. 

P
ra

co
v
n

o
 -

 t
ec

h
n

ic
k

á
 práca s PC ZŠ,  SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

technické útvary ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

útvary pracovnej 

zručnosti ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ 

1,00 € 

10,00 € 

4. p
rí

ro
d

o
v

ed
n

o
 -

en
v
ir

o
m

en
tá

ln
a
 

ochrana životného 

prostredia  ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

rybársky, 

poľovnícky, 

včelársky, ochrana 

prírody, botanika, 

zoológia   ZŠ, SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti ZŠ, SŠ 

 1,00 € 

           10,00 € 
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5.    
  
Š

p
o

rt
o
v

o
 -

 t
u

ri
st

ic
k

á
 

turistika (pešia, 

cyklo, vodácka) 

horolezectvo  ZŠ, SŠ 

1,50 € 

15,00 € 

individuálne a 

kolektívne športy 

(okrem plávania) ZŠ, SŠ 

2,00 € 

20,00 € 

plávanie MŠ, ZŠ,SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

      

6. 

V
zd

el
á

v
a
ci

a
 jazykové  MŠ prípravka 

3,00 € 

30,00 € 

jazykové  ŽŠ , SŠ 

3,00 € 

30,00 € 

ostatné útvary v danej 

oblasti podľa 

aktuálnych trendov v 

spoločnosti ZŠ,SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

7. 

V
o
 v

še
tk

ý
ch

 

o
b

la
st

ia
ch

 v
ý
ch

o
v
 

kluby, hudobné, 

vytvarné, tanečne s 

krátkodobé MŠ, ZŠ,SŠ 

1,00 € 

10,00 € 

klub dobrovoľníkov, 

nezamestnanej 

mládeže,  

ZŠ,SŠ,VŠ - 

nezamestnaní 0,00 € 

 

 


