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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č.__/2016  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  

A. schvaľuje  

  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

     V súlade so školským zákonom, ktorý umožňuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení 

určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v ich 

zriaďovateľskej pôsobnosti, predkladáme návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (ďalej 

VZN), ktoré má nahradiť od 1. apríla 2016 v súčasnosti platné VZN č. 10/2012 s tým, že 

účinnosť ustanovení o mesačnom poplatku v ZUŠ sa odkladá na 1. september 2016. 

     K vypracovaniu návrhu nového VZN nás viedlo niekoľko dôvodov: 

- po zrušení centra voľného času je nutné vo VZN č. 10/2012 zrušiť ustanovenia, ktoré 

sa týkajú CVČ (napr. § 4 ods. 1 písm. e) až g) o mesačnom príspevku, § 5 ods. 3 písm. 

f) a g) o úľavách v CVČ), 

- po preštudovaní protestov prokurátora v iných obciach je nutné odstrániť tie 

ustanovenia VZN č. 10/2012, na prijatie ktorých nás príslušný zákon nesplnomocňuje 

(napr. § 5 ods. 3 písm. d) o úľavách v ZUŠ),  

- je nutné zvýšiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v niektorých školách 

a školských zariadeniach, lebo finančné prostriedky z podielových daní a vlastných 

príjmov nepostačujú na pokrytie prevádzkových nákladov (ZUŠ a ŠJ). 

     Návrhu na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predchádzala podrobná 

finančná analýza a mali sme na zreteli aj optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov 

detí a žiakov. Preto v ZUŠ navrhujeme zvýšiť školné mesačne len o 1 € vo všetkých formách 

vyučovania, a to pri zachovaní 50% úľavy pre zákonných zástupcov neplnoletých žiakov  

a taktiež pre plnoletých žiakov, ak sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke. Keďže sa jedná o nepovinné záujmové vzdelávanie, úplné odpustenie príspevku sme 

nezahrnuli do textu VZN. V ŠJ pri ZŠ a MŠ navrhujeme zaviesť režijné náklady v dennej sume 

0,10 € (mesačne cca. 2 € na dieťa alebo žiaka), resp. zvýšiť režijné náklady dospelých 

stravníkov denne o 0,18 €. Zavedenie režijných nákladov pre deti a žiakov sa mohlo realizovať 

v zmysle novely školského zákona už od roku 2012 a spolu s minimálnym zvýšením doterajších 

režijných nákladov dospelých stravníkov prinesie do rozpočtu našich ŠJ ročne celkom cca. 

23.000 €.    

     Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na zasadnutí Komisie školstva, 

mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove dňa 28. januára 2016, v Mestskej 

rade dňa 11. februára 2016 a taktiež v Komisii mestského majetku a finančnej komisii dňa 16. 

februára 2016. Komisie a rada   o d p o r ú č a j ú   schváliť návrh všeobecne záväzného 

nariadenia. 

      


