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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 dňa ............. 2023 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 1/2023 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet úpravy 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

a neplnoletého žiaka a výšku príspevku plnoletého žiaka, ako aj podmienky úhrady príspevku  

-za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

-nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,  

-nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  

-a nákladov v školskej jedálni.  

(2) Predmetom úpravy je aj určenie  

-výšky príspevku dospelých osôb, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, ktorá je súčasťou 

materskej školy alebo základnej školy,  

-resp. určenie podmienok zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku.  

 

Článok 2 

Základné pojmy 

(1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:  

a) dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej 

škole,  

b) neplnoletým žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese 

v škole alebo v školskom zariadení, ak nedovŕšila 18. rok svojho veku,  

c) zákonným zástupcom dieťaťa a neplnoletého žiaka rodič, iná fyzická osoba, ktorá má dieťa 

alebo žiaka zvereného do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu,  
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d) plnoletým žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v 

škole a dovŕšila 18. rok svojho veku,  

e) stravníkom dieťa, žiak, zamestnanec školy alebo školského zariadenia a iná dospelá osoba, 

ktorá sa stravuje v školskej jedálni.  

 

DRUHÁ ČASŤ URČOVANIE VÝŠKY PRÍSPEVKU 

 Článok 3  

Zásady určovania výšky príspevku 

(1) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu určuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia podľa vlastného uváženia 

bez obmedzenia maximálnej výšky príspevku.1  

(2) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ 

školského zariadenia v súlade s finančnými pásmami stanovenými ministerstvom školstva vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. Zriaďovateľ školského zariadenia môže určiť aj výšku príspevku 

na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.2  

(3) Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a nákladov v školskej jedálni v prípadoch 

podľa zákona č. 245/2008. Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení týmto 

všeobecne záväzným nariadením rozhodlo v rámci svojej pôsobnosti o podmienkach zníženia, 

zvýšenia alebo odpustenia príspevku, ako aj výšky jeho zníženia a zvýšenia príspevku 

nasledovne:  

a) Zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac 

ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (ďalej len dlhodobé prerušenie dochádzky), 

ak dôvodom dlhodobého prerušenia dochádzky je choroba alebo rodinné dôvody, o ktorých 

zákonný zástupca bez zbytočného odkladu predloží riaditeľovi materskej školy lekárske 

potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti dieťaťa.  

b) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza pomernú časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase 

školských prázdnin alebo preto, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.  

                                                           
1 § 28 ods. 3 a 5, § 49 ods. 4 a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

2 § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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c)  Zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium 

žiaka v základnej umeleckej škole za žiaka, ktorý nedochádza na vyučovanie viac ako tridsať 

po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby. O dôvode zákonný zástupca bez 

zbytočného odkladu predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy lekárske potvrdenie 

potvrdzujúce odôvodnenosť neprítomnosti dieťaťa. Ak sa zákonný zástupca žiaka v takomto 

prípade dohodne s riaditeľom základnej umeleckej školy na odučení náhradných hodín, zaplatí 

čiastočnú úhradu nákladov na štúdium aj za predmetné obdobie. 

(4) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, 

ktoré takúto zmenu odôvodňujú. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo 

odpustení príspevku, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy 

alebo školského zariadenia bezodkladne. 

(5) Ak dôjde k zmene skutočností ohľadom oprávnenosti poberania pomoci v hmotnej núdzi 

podľa osobitného predpisu, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi 

školy alebo školského zariadenia bezodkladne. 

(6) Pokiaľ nie sú splnené podmienky na neuhrádzanie príspevku podľa zákona, je však 

evidentne preukázané že dieťa je v hmotnej núdzi,  

a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak základnej umeleckej školy uhrádza 50% 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole;  

b) a zákonný zástupca žiaka v školskom klube detí uhrádza 50% príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí;  

c) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza 50 % výšky rozdielu príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za stravu a dotácie na stravu, 50 % príspevku na režijné náklady v školskej 

jedálni;  

d) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza 50 % príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy.  

 

Článok 4 

Určenie výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriadené mestom Fiľakovo 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole: 15,00 €  

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 €;  
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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 €. 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole alebo žiaka základnej školy uhrádza výšku 

príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v súlade s aktuálne zverejneným a platným 2. finančným pásmom A vydaným 

Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR.  

(3) 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. 

(4) 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 

predpisu3, zákonný zástupca stravníka je povinný uhradiť finančný rozdiel medzi dotáciou na 

podporu výchovy k stravovacím návykom a stravnou jednotkou4.  

(5) Keďže dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu 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.  

(6) Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa aktuálne 

zverejneného a platného 2. finančného pásma B stanoveného ministerstvom školstva SR pre 

vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných žiakov strednej školy a to jednotne pre 

a) obed v školskej jedálni, ktorá je súčasťou materskej školy a  

b) obed v školskej jedálni, ktorá je súčasťou základnej školy.  

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

1,50 € za jedno jedlo; úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE, OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA 

Článok 5 

                                                           
3 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

4 § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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Spoločné ustanovenia 

(1) Príspevky v zmysle tohto VZN  sa uhrádzajú za príslušný mesiac vždy vopred, najneskôr 

do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V individuálnych prípadoch riaditeľ školy môže 

povoliť platbu príspevku podľa článku 4 ods. 1 aj za viac mesiacov. Úhrada sa uskutočňuje 

bezhotovostne na účet školy. V individuálnych prípadoch riaditeľ školy môže povoliť platbu v 

hotovosti do pokladne školy.  

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo zo dňa 16. 

decembra 2021, 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 zo dňa 15.decembra 2022.  

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenie 

(1) Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením Covid-19, alebo podobným ochorením, Mesto Fiľakovo ako 

zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť v zmysle tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

Covid-19, alebo podobným ochorením za dni, počas ktorých bude prerušený výchovno-

vzdelávací proces na školách a bude prerušená prevádzka školských zariadení. V prípade 

trvania mimoriadnej situácie pri postupnom otváraní škôl a školských zariadení za zmenených 

podmienok dobrovoľnej účasti detí a žiakov na vyučovaní, uhrádzajú zákonní zástupcovia 

alikvotnú čiastku príspevkov podľa tohto VZN.  

 

Článok 8 

Prechodné a Záverečné ustanovenie 

(1) Ak zákonný zástupca dieťaťa v materskej škôlke s trvalým pobytom mimo mesta Fiľakovo 

písomne požiada o vrátenie rozdielu uhradeného príspevku počas účinnosti VZN č. 8/2022, 

ktorým uhradil vyšší príspevok, ako zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom vo Fiľakove, 

zriaďovateľ výšku rozdielu tejto sumy vráti zákonnému zástupcovi dieťaťa s trvalým pobytom 

mimo mesta Fiľakovo, alebo mu tento rozdiel započíta do ďalších úhrad príspevkov podľa tohto 

VZN. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo 

Fiľakove č. .... /2023 zo dňa ...........2023 a nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2023. 
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Mgr. Attila Agócs, PhD.  

primátor mesta  

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta Fiľakovo dňa: 2. 2. 2023 

Počet pripomienok: ............ 

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo Mestské zastupiteľstvo dňa: .......2023 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta 

Fiľakovo dňa: .....2023 

Dátum účinnosti VZN: 1. 4. 2023 
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MESTSKÝ ÚRAD vo Fiľakove 

  

 
Materiál na rokovanie pre  

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu č. .......... programu  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 1/2023 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 

 

 

 

Materiál obsahuje:                         Materiál prerokovaný:  

1. Návrh na uznesenie             Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež  

2. Dôvodová správa                         Finančná komisia 

3. Návrh VZN                                                              

 

 

 

 

 

Predkladá:  

PhDr. Zoran Ardamica, PhD. 

vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu  

 

 

 

 

 

 

Fiľakovo 2. 2. 2023 
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č. .............../2023  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  

schvaľuje  

  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Fiľakovo  č. 1/2023 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Fiľakovo 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  

 

     Predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN), ktoré dňom 

nadobudnutia účinnosti, teda od 1. apríla 2023 ruší: Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo zo dňa 16. decembra 2021, 

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 zo dňa 15.decembra 

2022.  

 

Dôvod vypracovania uvedeného návrhu: 

Zosúladenie s aktuálnym znením zákonov 

 

 

     Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na zasadnutí nasledovných 

komisií: 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove dňa: 

.............................. 

 

Finančná komisia dňa: ...................................  

 

      

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa: 

.............................  
 

 


