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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 dňa 15.12.2022 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 8/2022, ktorým sa mení 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 7/2021 sa mení takto: 

 

Znenie  

Článku 4  

Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo,  

odsek (1) je nasledovné: 

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole  

s trvalým pobytom vo Fiľakove: 15,00 €;   

bez trvalého pobytu vo Fiľakove: 18,00 €;   

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

štúdium – individuálne vyučovanie: 8 €;  

prípravné štúdium – skupinové vyučovanie: 5,50 €;  

základné štúdium – individuálne vyučovanie: 9,50 €;  

základné štúdium - skupinové vyučovanie: 6,50 €;   

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

individuálne štúdium plnoletých žiakov, ktorí sú zárobkovo činní: 26,00 €;  

individuálne štúdium plnoletých žiakov, ktorí nie sú zárobkovo činní: 14,50 €;  

skupinové štúdium plnoletých žiakov: 10 €;   

d) spojených s činnosťou školského klubu detí: 7,00 €. 

 

Znenie  

Článku 4  

Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo,  

odsek (3) je nasledovné: 

 

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: 

 



2 

 

 

 

  
Veková 
skupina  

stravníkov  

2. finančné pásmo A 

  

  

Spolu  

  
Dotácia na 
podporu  

výchovy  

k stravovacím 

návykom   

  
Úhrada 

zákonného  

zástupcu  

  

Režijné  

náklady 

za deň  Desiata  Obed  Olovrant  

dieťa MŠ         

od 2 do 6  

rokov  

0,45  1,10  0,35  1,90  0,-  1,90  0,25  

dieťa MŠ 

od 2 do 6  

       

rokov  

pomoc  

v hmotnej 

núdzi  

0,45  1,10  0,35  1,90  1,30  0,60  0,25  

žiak ZŠ         

od 6 do  

11 rokov  

-  1,50  -  1,50  0,-  1,50  0,25  

žiak ZŠ  

od 6 do  

       

11 rokov  

v hmotnej 

núdzi  

-  1,50  -  1,50  1,30  0,20  0,25  

žiak ZŠ         

od 11 do 

15 rokov  

-  1,70  -  1,70  0,-  1,70  0,25  

žiak ZŠ od 

11 do  

       

15 rokov  

v hmotnej 

núdzi  

-  1,70  -  1,70  1,30  0,40  0,25  

 

 

Znenie 

Článku 4  

Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo,  

odsek (5) je nasledovné: 

 

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 materskej školy: 0,25 €/deň;  

b) stravníci - žiaci základnej školy: 0,25 €/deň. 
 

Znenie  

Článku 4  

Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo,  

odsek (8) je nasledovné: 

 

Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa 2. finančného pásma B 

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

strednej školy:  
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a) obed v školskej jedálni, ktorá je súčasťou materskej školy: 2,20 €,  

        b) obed v školskej jedálni, ktorá je súčasťou základnej školy: 2,20 €.  

 

Znenie  

Článku 4  

Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo,  

odsek (9) je nasledovné:  

 

Dospelí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín aj režijné náklady vo výške 1,50 € 

za jedno jedlo; úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

 

 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2022 ktorým sa mení VZN č. 7/2021 o 

výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

 

 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo 

Fiľakove č. 25/2022 zo dňa 15.12.2022 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Attila Agócs, PhD.  

primátor mesta  

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.2022 

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo Mestské zastupiteľstvo dňa: 15.12.2022 

Vyhlásené: 15.12.2022 

Dátum účinnosti VZN: 1.1.2023 


