
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

mesta Sabinov č. 4/2020 

o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sabinov 
 

      Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2020  uznieslo v zmysle § 6 
ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 28, 49, 114, 115, 116 a 140 zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

Článok 1 
Materská škola 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa takto: 

 vo veku 3 a viac rokov sumou 13 €, 

 vo veku od 2 rokov až do dovŕšenia 3 rokov sumou 35 €. V mesiaci, kedy dieťa 

dovŕši vek 3 rokov, prispieva zákonný zástupca sumu 13 € mesačne. 
 Počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy denne 1,50 € na jedno dieťa. 

 

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole – triede s poldennou starostlivosťou – prispieva zákonný 
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  3 €. 

 
3. 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 

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
 

4. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj za      dieťa, 
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich, 

kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,  

b/ 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 

 

 
Článok 2 

Základná umelecká škola 
 

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

 
a/ zákonný zástupca žiaka  a študent štúdia na vysokej škole, /od 5 - 25 rokov k 1. 1. 

bežného roka/, ktorý nemá vlastný príjem /na základe potvrdenia o  štúdiu na vysokej 
škole a čestného vyhlásenia, že nie je zárobkovo činná osoba/, mesačne sumou: 

1. 12  €   v individuálnej forme vyučovania 

2. 7 €   v skupinovej forme vyučovania 
3. 8 €  druhý nástroj 

 
b/ dospelá osoba do 25 rokov veku s vlastným príjmom mesačne sumou: 

1. 16 €  v individuálnej forme vyučovania 

2. 11 €   v skupinovej forme vyučovania 



3. 10 €   druhý nástroj 

c/ dospelá osoba nad 25 rokov  veku mesačne sumou: 

4. 60 €  v individuálnej forme vyučovania 
5. 45 €   v skupinovej forme vyučovania 

6. 30 €   druhý nástroj 
 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak       

plnoletý žiak  /podľa písm. b)/ 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 predpisu.  
 

3.  Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za žiaka, ktorý 
má prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  

kalendárnych dní z dôvodu choroby  preukázateľným spôsobom. 

 
4. Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za žiaka, ktorý 

má prerušenú dochádzku do ZUŠ z dôvodu prerušenia prevádzky ZUŠ zapríčineného 
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych 

dní. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 

 
 

Článok 3 
Školský klub detí 

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

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  8 €. 

 
2. Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak      

zákonný  zástupca 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.  

 

3. Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za žiaka, ktorý 
má prerušenú dochádzku do školského klubu detí z dôvodu prerušenia prevádzky školského 

klubu detí zapríčineného zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po 
sebe idúcich kalendárnych dní. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 
 

 
Článok 4 

Centrum voľného času 
 

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

 
a/ zákonný zástupca žiaka  a študent štúdia na vysokej škole, /od 5 - 25 rokov k 1. 1. bežného 

roka/, ktorý nemá vlastný príjem /na základe potvrdenia o  štúdiu na vysokej škole a čestného 
vyhlásenia, že nie je zárobkovo činná osoba/, mesačne sumou  3  €    

 
b/ dospelá osoba do 30 rokov veku s vlastným príjmom mesačne sumou 10 € 

 
2. Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa znižuje o 50 %, ak zákonný 

zástupca 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.  

 
3. Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za žiaka, ktorý 

má prerušenú dochádzku do CVČ z dôvodu prerušenia prevádzky CVČ zapríčineného 



zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych 

dní. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 
 

 
Článok 5 

Školská jedáleň 

 
1) Školská jedáleň poskytuje riadne alebo aj diétne stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, pričom výška nákladov na nákup potravín 
sa určuje podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 
 

2) Cena stravného lístka sa skladá z ceny nákladov na nákup potravín /podľa bodov 3-7 tohto 
článku/ a z príspevku na režijné náklady /podľa bodu 8 tohto článku/. Dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná vo výške 1,20 € na každý deň, 
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 

v základnej škole a odobralo stravu, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že mesto Sabinov 

ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia 
ošetrujúceho lekára – špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa mesto Sabinov vyplatí zákonnému 
zástupcovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu po 

predložení vyúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za 

príslušný mesiac  vedúcou príslušnej školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne.    
 

3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok za riadne stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín takto: 

a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou sumou 1,37 € denne 

b) za dieťa v triede s poldennou prevádzkou  sumou 1,14 € denne 
 

4) Zákonný zástupca, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo má príjem najviac vo 
výške životného minima uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín za riadne 

stravovanie takto:  
a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou vo veku 2-5 rokov, uvedené v zozname, 

ktorý poskytuje ÚPSVaR a za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy  

0,17 € denne, 
b) za dieťa v triede s poldennou prevádzkou vo veku 2-5 rokov, uvedené v zozname, 

ktorý poskytuje ÚPSVaR a za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy 
neuhrádza žiaden príspevok,  

 

5) Zákonný zástupca žiaka v základnej škole do 15 rokov vo výške nákladov na nákup potravín: 
a) za žiaka v základnej škole /1. finančné pásmo – 1,08 €/ I. stupeň /stravníci od 6 do 

11  rokov/ za riadne stravovanie neuhrádza žiaden príspevok,  
b) za žiaka v základnej škole /1. finančné pásmo – 1,16 €/ II. stupeň /stravníci od 11 – 

do 15 rokov/ za riadne stravovanie neuhrádza žiaden príspevok,  
c) za žiaka v základnej škole  /1. finančné pásmo – 1,30 €/ I. stupeň  /stravníci od 6 do 

11 rokov/ za diétne stravovanie uhrádza 0,10 € za jeden obed, 

d) za žiaka v základnej škole /1. finančné pásmo – 1,39 €/ II. stupeň, /stravníci od 11 – 
15 rokov/ za diétne stravovanie uhrádza 0,19 € za jeden obed,  

 
6) Zákonný zástupca žiaka v strednej škole – stravníka vo veku od 15 – 18/19 rokov uhrádza 

príspevok za riadne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín vo výške 1,26 € za 

jeden obed. 
 



7) Zákonný zástupca žiaka v strednej škole – stravníka vo veku od 15 – 18/19 rokov uhrádza 

príspevok za diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín vo výške 1,51 € za 

jeden obed.  
 

8) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 7) uhrádzajú príspevok na režijné náklady 
školskej jedálne vo výške:  

a) paušálne 2,00 €/mesiac základné školy,  

b) paušálne 2,50 €/mesiac materská škola poldenná prevádzka,  
c) paušálne 4,00 €/mesiac materská školy celodenná prevádzka 

 
 

9) Rozdiel medzi dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a nákladom na 
nákup potravín školská jedáleň použije účelovo na režijné náklady. Režijné náklady sa použijú 

na prevádzkové náklady zariadení školského stravovania. 

 
10) Výroba jedál pre dospelých stravníkov ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, CVČ, ZUŠ, SŠ sa zabezpečuje podľa 

vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 
Hodnota obeda sa stanovuje na 3,05 €, pričom zamestnávateľ prispieva sumou 1,68 €. 

 

11) Uhradený príspevok na réžiu za neodobraté jedlo sa zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka 
a iným stravníkom spravidla nevracia. Finančné prostriedky za réžiu sa vrátia zákonnému 

zástupcovi len v prípade, ak dieťa alebo žiak má prerušenú dochádzku do školy na viac ako 30 
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby  preukázateľným spôsobom. 

 
12)  Príspevok na réžiu sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, ak je v školskej jedálni 

prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na celý 

mesiac.  
 

13) Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 
1,20 €) za: 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil vyučovania 

v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr do 8,00 hod. 
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni, 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil vyučovania 
v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr do 8,00 hod. 

v danom stravovacom dni pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni,  

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania 
v základnej škole a žiak z rôznych dôvodov neodobral obed. 

  
14) Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa/žiaka budú určené v zápisnom lístku stravníka.  
 

 

 
Článok 6 

Predkladanie žiadostí o zníženie poplatkov 
 

1. Žiadosti o zníženie poplatkov podľa čl. 1 ods. 4 písm. a), čl. 2 ods. 2 a 3,  čl. 3 ods. 2 a čl. 4 

ods. 2 predkladajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby v prípade škôl 
a školských zariadení s právnou subjektivitou riaditeľovi školy alebo v prípade škôl a školských 

zariadení bez právnej subjektivity zriaďovateľovi. 
 

2. Odpustenie poplatkov podľa č. 1 ods. 4 písm. b), čl. 2 ods. 4, čl. 3 ods. 3, čl. 4. ods. 3 a čl. 5 
ods. 12 sa realizuje rozhodnutím zriaďovateľa bez predkladania žiadosti zákonnými 

zástupcami alebo žiakmi. 

 
 

 



Článok 7 

Úhrada a zúčtovanie poplatkov 

 
1. Úhrada poplatkov sa realizuje bezhotovostne – vkladom na účet alebo poštovou      

poukážkou. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže určiť úhradu poplatku aj za dlhšie 
obdobie ako jeden mesiac. 

 

2. Poplatky sa uhrádzajú do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca  poštovou poukážkou alebo     
prevodom z účtu. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže v odôvodnených prípadoch 

zabezpečiť výber poplatkov aj v hotovosti. 
 

3. Vyúčtovanie prípadných preplatkov zabezpečí škola alebo školské zariadenie najneskôr do 15     
dní po ukončení školského roka. 

 

 
 

 
Článok 8 

Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou  

situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 
 

 
 

 
1. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 /ďalej len „krízová situácia“/, sa výška príspevku podľa 

článku 2 ods. 1 znižuje na polovicu. 
 

2. V odôvodnených prípadoch, ako je napr. strata zamestnania alebo strata príjmov zákonného 
zástupcu žiaka počas krízovej situácie, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 

a čestného vyhlásenia o strate zamestnania alebo strate príjmu /SZČO/ rozhodnúť o znížení 

alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 za obdobie krízovej situácie. 
 

 
3. Ak zákonní zástupcovia žiakov alebo dospelí žiaci zaplatili mesačné príspevky za obdobie 

prerušenia prevádzky školy /od 16. 3. 2020/ v plnej výške podľa čl. 2 ods. 1, môžu v prípade, 

že pokračujú v štúdiu v ďalšom školskom roku, písomne požiadať riaditeľa školy o presun 
preplatku do nového školského roka. V prípade ukončenia štúdia žiaka môžu požiadať o ich 

vrátenie v termíne do 30. 6. 2020. 
 

4. Ak zákonní zástupcovia žiakov alebo dospelí žiaci zaplatili mesačné príspevky podľa čl. 1, čl. 
3, čl. 4 a čl. 5 po prerušení prevádzky školy alebo školského zariadenia /Od 16. 3. 2020/, 

môžu o ich vrátenie písomne požiadať riaditeľa školy alebo školského zariadenia v termíne do 

30. 6. 2020. 
 

 
5. Pohľadávky voči zákonným zástupcom žiakov alebo dospelým žiakom, ktoré vznikli v období 

od 16. 3. 2020 do nadobudnutia účinnosti tohto VZN a súvisia s neuhradením mesačného 

príspevku podľa čl. 1, čl. 3, čl. 4 a čl. 5, sa odpúšťajú. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vypracovaný počas krízovej situácie 

súvisiacej v súlade s osobitným predpisom a preto sa postup zverejnenia a pripomienkovania 
nepoužil. 

 

 
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 14. mája 2020  

uznesením č. 125. 
 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť z dôvodu naliehavého verejného záujmu dňom vyhlásenia. 
 

4. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Sabinov č. 3/2018 o určení výšky mesačného príspevku v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov a Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 
o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sabinov. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                    Ing. Michal Repaský 

                                                                                                        primátor mesta 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


