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Mesto Púchov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 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)

vydáva
VZN č.2/2018
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov
Článok 1
ÚČEL VYDANIA
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku
v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
Článok 2
ROZSAH PLATNOSTI
Mesto Púchov je v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďovateľom:
2.1. Materských škôl:
1. MŠ Požiarna 1291/26, Púchov,
2. MŠ Požiarna 1292/5, Púchov,
3. Elokované pracovisko Komenského 50, ako súčasť MŠ Požiarna 1292/5, Púchov,
4. MŠ 1. mája 1348/28, Púchov,
5. MŠ Chmelinec 1411, Púchov,
6. MŠ Mládežnícka 13, Púchov,
7. MŠ Nosice 221, Púchov.
2.2. Základných škôl:
1. ZŠ J. A. Komenského, Komenského 50, Púchov,
2. ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov,
3. ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov.
2.3. Základnej školy s materskou školou, Slovanská 23, Púchov.
2.4. Základnej umeleckej školy, Poštová 809, Púchov.
2.5 Školských klubov detí, ktoré sú súčasťou:
1. ZŠ J. A. Komenského, Komenského 50, Púchov,
2. ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov,
3. ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov,
4. ZŠ s MŠ Slovanská 23, Púchov,
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2.6 Centra voľného času:
1. Centrum voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov,
2. Centra voľného času, ktorý je súčasťou ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov.
2.7 Školských jedální, ktoré sú súčasťou každej základnej školy, materskej školy, základnej
školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
Článok 3
POJMY A SKRATKY
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
Mesto Púchov – mesto
Zriaďovateľ Mesto Púchov - zriaďovateľ
MsZ - mestské zastupiteľstvo
Z. z. - zbierka zákonov
§ - paragraf
ods. – odstavec
písm. – písmeno
MŠ – materská škola,
ZŠ – základná škola,
ŠKD – školský klub detí,
CVČ – centrum voľného času,
ZUŠ – základná umelecká škola,
Šj – školská jedáleň
Článok 4
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Mestské zastupiteľstvo v Púchove podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Púchov, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
Článok 5
PREDMET VZN
5.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov určuje zákonným zástupcom detí, žiakov
a dospelým osobám a zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Púchov:
a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
b) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach,
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c) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa
príslušného zákona.
5.2 Zriaďovateľ Mesto Púchov (ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v:
a)
b)
c)
d)
e)

materských školách,
školských kluboch detí,
základnej umeleckej škole,
centrách voľného času,
školských jedálňach.
Článok 6
MATERSKÁ ŠKOLA

6.1 Podľa § 28 ods. 3 školského zákona vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za
čiastočnú úhradu.
6.1.1 Podľa § 28 ods. 5 školského zákona výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej
obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
6.1.2 V súlade s § 28 ods. 5 školského zákona určuje Mesto Púchov výšku uvedeného príspevku
v materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 15 € mesačne.
6.2 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má 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, 1/
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú riaditeľka MŠ
spolu so svojim vyjadrením predkladá bezodkladne zriaďovateľovi.
6.2.1 Príspevok za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy sa neuhrádza, ak bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými technickými a prevádzkovými
dôvodmi, v uvedených prípadoch uhrádzajú zákonní zástupcovia pomernú časť určeného
príspevku zriaďovateľom.
6.3. Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin je realizovaná v súlade s § 2 ods. 6
Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa schváleného letného harmonogramu
prevádzky zriaďovateľom na aktuálny rok.
6.3.1 Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu,
v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy
v čase letných prázdnin a uvedie podľa aktuálneho letného harmonogramu, v ktorých týždňoch
a ktorú materskú školu bude navštevovať.

1
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6.3.2 Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku považuje každý,
aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo piatok, kedy sa za
začatý týždeň príspevok neuhrádza.
6.3.3 Zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí záväzne prihlásili dieťa podľa vyššie uvedených bodov
na letnú prázdninovú činnosť sú povinní uhradiť príspevok do 20. júna aktuálneho roka na účet
konkrétnej materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať.
6.3.4 Zákonní zástupcovia uhradia príspevok konkrétnej materskej škole, kde bude dieťa prijaté
na prázdninovú činnosť vo výške:
a)
b)
c)
d)

za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu jeden týždeň:
za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu dva týždne:
za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu tri týždne:
za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu štyri týždne:

4,00 €,
8,00 €,
12,00 €,
16,00 €.

6.3.5 Zákonní zástupcovia dieťaťa písomne požiadajú riaditeľku príslušnej materskej školy
o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť, len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na
prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov po predložení lekárskeho potvrdenia najneskôr
do 30. septembra aktuálneho roka.
Článok 7
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
7.1 V zmysle § 49 ods. 4 školského zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
určuje Mesto Púchov výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v základnej umeleckej škole (ďalej len ZUŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
7.2 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ pre
zákonných zástupcov, resp. dospelé osoby do 25 rokov, ktorí odovzdali čestné prehlásenie pre
zber údajov, t. j. do štatistického výkazu k 15.9. je stanovená nasledovne:
a) v prípravnom štúdiu; v skupinovom a individuálnom vyučovaní:
7,00 €,
b) v základnom štúdiu;
- v skupinovom vyučovaní (hudobný, výtvarný a tanečný odbor):

7,00 €,

-

v individuálnom vyučovaní (hudobný, výtvarný a tanečný odbor):

8,00 €,

-

vo vyučovaní s rozšíreným počtom vyučovacích hodín sa základná suma
7,00 eur/8,00 eur zvýši úmerne k percentuálnemu zvýšeniu počtu hodín a týmto
výpočtom riaditeľ školy určí výšku mesačnej úhrady,

c) - štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní, ktorí majú vlastný príjem:
14,00 €,
- štúdium pre dospelých v individuálnom vyučovaní, ktorí majú vlastný príjem:
16,00 €,
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d) - štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní, ktorí nemajú vlastný príjem
a preukážu sa potvrdením školy o štúdiu na strednej alebo vysokej škole: 7,00 €,
- štúdium pre dospelých v individuálnom vyučovaní, ktorí nemajú vlastný
príjem a preukážu sa potvrdením školy o štúdiu na strednej alebo vysokej škole:
8,00 €.
7.3 V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov bez vlastného
príjmu, neodovzdal ZUŠ čestné prehlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu k 15.9.
a žiak/dospelá osoba je zaradený/á u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, a tiež
v prípade, že žiak navštevuje viac ako jedenkrát individuálne alebo skupinové vyučovanie,
zákonný zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou:
a) skupinové vyučovanie:
15,00 €,
b) individuálne vyučovanie: 30,00 €.
7.4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ je v štúdiu
dospelých nad 25 rokov určená nasledovne:
a) skupinové vyučovanie:
b) individuálne vyučovanie:

15,00 €,
30,00 €.

7.5 Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ podľa § 49 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z (školský zákon),
ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu 1/.
7.6 Úhrada príspevku v ZUŠ
7.6.1 Príspevok podľa odsekov 7.2, 7.3, 7.4 uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo plnoletá
osoba základnej umeleckej škole v termínoch:
A/ jednou platbou na bankový účet v tvare IBAN, ktorý bude v oznámení školy o platbách a to:
1.) najneskôr do 15. októbra príslušného kalendárneho roka za mesiace september
až december,
2.) najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka za mesiace január až
jún,
alebo
B/ mesačnými úhradami najneskôr do 15. dňa v mesiaci na bankový účet školy v tvare IBAN,
ktorý bude v oznámení školy o platbách.

1
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Článok 8
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
8.1 V súlade s § 114 ods. 6 školského zákona určuje Mesto Púchov výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 7 €
mesačne.
8.2 Zníženie alebo odpustenie príspevku:
a) zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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/,
b) príspevok sa vráti pri prerušení vyučovania zo strany školy na viac ako štyri týždne
v jednom slede,
c) príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v ŠKD zo závažných (najmä
zdravotných dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede,
d) príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti v ŠKD.
Článok 9
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
9.1 V súlade s § 116 ods. 6 školského zákona určuje Mesto Púchov výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti nasledovne:
a) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca
dieťaťa sumou mesačne vo výške 3,50 €,
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva dospelá osoba
sumou mesačne vo výške 4,00 €,
c) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ za dieťa,
s trvalým pobytom mimo územia mesta Púchov, je výška príspevku na záujmové
vzdelávanie v CVČ určená výškou 1/12 rovnajúcej sa v príslušnom kalendárnom roku
aktuálnej výške dotácie na žiaka, ktorá je určená Nariadením vlády SR č.668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
spolu so sumou určenou v Článku 9. ods.9.1. a) a to v prípade, že sa obec, ktorej deti
navštevujú CVČ zmluvne nedohodne s Mestom Púchov na financovaní záujmového
vzdelávania,
d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca
dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci mesačne sumou vo výške rozdielu sumy určenej
v bode 9.1 c) a sumou, ktorú obec poskytne na záujmové vzdelávanie na príslušný
kalendárny rok spolu so sumou uvedenou v bode 9.1.a).
9.2 Zníženie alebo odpustenie príspevku:
a) zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak
alebo 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/,

1
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b) príspevok sa vráti pri prerušení vyučovania zo strany školského zariadenia na viac ako
štyri týždne v jednom slede,
c) príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v CVČ zo závažných (najmä
zdravotných dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede,
d) príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti v CVČ.
Článok 10
ÚHRADA PRÍSPEVKOV V MŠ, ŠKD, CVČ
10.1 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov uvedené v bodoch 6.1.2; 8.1; 9.1 uhrádza
zákonný zástupca alebo dospelá osoba vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
10.2 Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, žiaka školy alebo školského zariadenia
a dospelá osoba môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po
dohode s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.
Článok 11
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
11.1 Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca:
a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
b) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom
dieťa/žiak daného zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo,/*,
c) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup
potravín a spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie,
d) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá.
/* Príspevok je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu
inventára školskej jedálne, na obnovu vybavenia a zariadenia školskej jedálne, na
rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu priestorov školskej jedálne.
11.2 V súlade s platnými finančnými pásmami vydanými príslušným ministerstvom určuje
Mesto Púchov výšku 5. pásma príspevku na nákup potravín v školských jedálňach vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:
Kategória stravníkov
MŠ (stravníci 2-6 rokov)
ZŠ (stravníci 6-11 rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

0,32 €

0,76 €

0,26 €

1,34 €

1,16 €

1,16 €
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0,37 €

ZŠ (stravníci 11-15 rokov)
ZŠ (stravníci 11-15 rokov)

0,37 €
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1,16 €

1,53 €

1,22 €

1,22 €

1,22 €

1,59 €

11.3 Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov,
určí sa príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov dohodou podľa skutočných nákladov
v zmluve o poskytovaní stravovania podľa:
Kategória stravníkov
MŠ (stravníci 2-6 rokov)

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

0,32 €

0,76 €

0,26 €

1,44 €

2,78 €

MŠ (stravníci 2-6 rokov)

0,76 €

1,44 €

2,20 €

ZŠ (stravníci 6-11 rokov)

1,16 €

1,44 €

2,60 €

ZŠ (stravníci 11-15 rokov)

1,22 €

1,44 €

2,66 €

11.4 Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov zamestnancom školy
a iným fyzickým osobám, ktoré sa stravujú v školskej jedálni so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa určeného finančného pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov konkrétnej
školskej jedálne:
Kategória stravníkov

Obed

Réžia

Spolu

Dospelí

1,33 €

1,44 €

2,77 €

11.4.1 Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie 15-18/19 ročných a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou
kolektívnou dohodu a podobne.
11.5
Prepočítanú výšku režijných nákladov s kalkuláciou každoročne k 31. 3. za
predchádzajúci kalendárny rok predkladá vedúca školská jedálne prostredníctvom svojho
štatutára zriaďovateľovi.
11.6
Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet
konkrétnej školskej jedálne.
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11.7 Zníženie alebo odpustenie príspevku:
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 1/
To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. 2/

Článok 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 VZN č.2/2018 o určení výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Púchove dňa 27.06.2018 uznesením číslo 60/2018.
12.2 VZN č.2/2018 o určení výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

1
2

/ Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

