
NÁVRH 

Mesto Fiľakovo 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 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 2/2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Fiľakovo č. 2/2019 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo v znení VZN č. 3/2020 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo zo dňa 

20.06.2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Článok 4 - Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo 

znie nasledovne: 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

  a) za pobyt dieťaťa v materskej škole: 8,00 €  

  b) spojených so štúdiom dieťaťa a neplnoletého žiaka v základnej umeleckej škole: 

(prípravné štúdium – individuálne vyučovanie: 6,00 €;  

prípravné štúdium – skupinové vyučovanie: 4,00 €;  

základné štúdium – individuálne vyučovanie: 7,00 €;  

základné štúdium - skupinové vyučovanie: 5,00 €) 

 c) spojených so štúdiom plnoletých žiakov v základnej umeleckej škole: 

  (individuálne štúdium plnoletých žiakov, ktorí sú zárobkovo činní: 20,00 €;  

            individuálne štúdium plnoletých žiakov, ktorí nie sú zárobkovo činní: 11,00 €;  

            skupinové štúdium plnoletých žiakov: 7,00 €) 

 d) spojených s činnosťou školského klubu detí: 4,00 € 

(2) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na  



 a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo 

v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi,  

 b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,  

 c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije 

v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov 

veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu; túto skutočnosť žiadateľ preukazuje 

čestným vyhlásením. Do tejto skupiny detí patria: 

1. všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na 

skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; 

2. deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, 

ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus 

(napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); 

3. deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu 

povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné 

si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch 

v poslednom ročníku MŠ).  

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je 

určený za každý stravovací deň nasledovne: 

 

Veková skupina 

stravníkov 

2. finančné pásmo 

Spolu 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom  

Úhrada 

zákonného 

zástupcu Desiata Obed Olovrant 

dieťa MŠ 

od 2 do 6 rokov 
0,36 0,85 0,24 1,45 0,- 1,45 

dieťa MŠ 

od 2 do 6 rokov 

pomoc v hmotnej 

núdzi 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,30 0,15 

žiak ZŠ 

od 6 do 11 rokov 
- 1,15 - 1,15 0,- 1,15 

žiak ZŠ 

od 6 do 11 rokov 

v hmotnej núdzi 

- 1,15 - 1,15 1,30 - 

žiak ZŠ 

od 11 do 15 rokov 
- 1,23 - 1,23 0,- 1,23 



žiak ZŠ 

od 11 do 15 rokov 

v hmotnej núdzi 

- 1,23 - 1,23 1,30 - 

(4) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 € za 

každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie sa považuje aj individuálne 

vzdelávanie. 

(5)  Stravníci – deti materskej školy a žiaci základnej školy uhrádzajú okrem príspevkov na nákup 

potravín aj režijné náklady (ďalej spolu aj „stravná jednotka“) za každý deň, v ktorom odobrali 

aspoň jedno jedlo, a to nasledovne: 

a) stravníci - deti, ktoré nenavštevujú posledný ročník materskej školy, ale žijú  

 v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je  

 najviac vo výške životného minima: 0,20 €/deň; 

b) stravníci - deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy: 0,20 €/deň; 

c) stravníci - žiaci základnej školy: 0,20 €/deň. 

(6) Keďže stravná jednotka je v školskej jedálni stanovená vo vyššej sume ako je paušálne 

poskytovaná suma dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného 

predpisu7), zákonný zástupca stravníka je povinný uhradiť finančný rozdiel medzi dotáciou na 

podporu výchovy k stravovacím návykom a stravnou jednotkou8).  

(7) Keďže dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu7) sa 

poskytuje na dni, v ktorých sa dieťa alebo žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu 

a odoberie stravu, v prípade ich neprítomnosti je zákonný zástupca povinný odhlásiť stravníka zo 

stravy spravidla v deň predchádzajúci dňu neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka, avšak najneskoršie 

do 7.30 hodiny predmetného dňa. Ak tak zákonný zástupca neučiní, je povinný uhradiť stravnú 

jednotku za predmetný deň najneskoršie do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. 

(8) Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma 

stanoveného ministerstvom školstva SR pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných žiakov 

strednej školy: 

           a) obed v školskej jedálni, ktorá je súčasťou materskej školy: 1,33 €, 

           b) obed v školskej jedálni, ktorá je súčasťou základnej školy: 1,33 €.                  

(9) Dospelí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín aj režijné náklady vo výške 

1,00 € za jedno jedlo; úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 



(10) Platba za jedno jedlo je konečnou platbou pre stravníka. 

Čl. II 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Fiľakovo  

 dňa ............................. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od ............................. 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.augusta 2021 

 Vyhlásené dňa ............................. 

 


