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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 2/2015, 

ktorým sa  určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, 
resp. výdavkov v materskej škole,  v základnej    umeleckej škole,  v školskom klube detí 
pri  základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo. 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kolárovo podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s  ustanovením § 28, § 49, § 114, § 116, § 
140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kolárovo číslo 2/2015, ktorým sa  určuje výška 
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole,  
v základnej    umeleckej škole,  v školskom klube detí pri  základných školách, v centre 
voľného času a v zariadeniach školského stravovania zriadených mestom Kolárovo. 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov 
za pobyt  v materskej škole, a  základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri 
základných školách, v centre voľného času a za poskytovanie jedla v zariadeniach školského 
stravovania zriadených mestom Kolárovo. 

 
 

Čl. 2 
Vyživovacia povinnosť 

Rodič alebo zákonný zástupca je povinný prispievať na čiastočnú úhradu nákladov, resp. 
výdavkov: 

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“), 
b) spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole  (ďalej len „ZUŠ“), 
c) na činnosť v školskom klube detí  (ďalej len „ŠKD“), 
d) na činnosť v centre voľného času (ďalej len „CVČ“), 
e) za poskytovanie stravy v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).  

 
 

Čl. 3 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €. 
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2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas doby adaptačného alebo diagnostického 
pobytu na základe rozhodnutia riaditeľa, je výška príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov stanovená vo výške 10,00 € za jeden mesiac pobytu. 
 

3) Príspevok rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ počas letných prázdnin je stanovený na   
20,00 € na jeden mesiac s možnosťou uplatnenia alikvotnej čiastky minimálne na 
jeden týždeň. V prípade uplatnenia alikvotnej čiastky na jeden týždeň príspevok sa 
uhrádza za každý začatý týždeň. Celkový príspevok rodiča za pobyt dieťaťa v MŠ, ako  
aj alikvotná časť za pobyt dieťaťa počas letných prázdnin je potrebné uhradiť do      
30. 06. kalendárneho roka.  
 

4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:1 
a) ktoré má jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
5) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa:2 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, čo 
vyjadrí preukázateľným písomným 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. 

 
6) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

 
7) Nárok na odpustenie príspevku podľa Čl. 3, ods. 4 b) tohto VZN trvá len počas doby, 

kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
 

8) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku, rodič alebo 
zákonný zástupca  musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy.   
 
 
 

Čl. 4 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených  

so štúdiom v základnej umeleckej škole 
 
1) Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom na 

základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby nasledovne:  
 
 

                                                 
1 ust. § 28 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 ust. § 28 ods. 7 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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a) prípravné štúdium: eur 
Individuálne vyučovanie 5,00 
Kolektívne vyučovanie 3,50 
b) základné štúdium - 
individuálne vyučovanie 

 

Hudobný odbor  5,00 
c) základné štúdium – 
kolektívne   vyučovanie  

 

Výtvarný odbor 3,50 
Tanečný odbor 3,50 

 
2) Dospelá osoba (nad 18/19 rokov) mesačne prispieva na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom na základné štúdium: 
 

a) individuálne vyučovanie eur 
Pre pracujúcu osobu  20,00 
Pre nepracujúcu osobu alebo 
pre študenta 

10,00 

b) kolektívne vyučovanie  
Pre pracujúcu osobu  10,00 
Pre nepracujúcu osobu alebo 
pre študenta 

5,00 

 
 
3) Zriaďovateľ ZUŠ  môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.3 
 

4) Ak základnú umeleckú školu navštevuje zdravotne postihnuté dieťaťa (na základe 
potvrdenia lekára) alebo z jednej rodiny viac ako dvaja žiaci, riaditeľ základnej umeleckej 
školy môže rozhodnúť o znížení príspevku na nich na polovičnú hodnotu v obidvoch 
formách vzdelávania. 

 
5) Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v ZUŠ sa uhrádza 

vopred vždy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
 

6) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 
7) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, rodič 

alebo iná osoba  musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi ZUŠ.   
 

 

                                                 
3 ust. § 49 ods. 5 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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Čl. 5 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí 

1) Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v 
školskom klube detí  podľa druhu a náročnosti klubovej činnosti. Príspevok na jedného 
žiaka mesačne je nasledovný: 
a) suma7  € pri menej náročnej klubovej činnosti 
b) suma 10 € pri náročnej klubovej činnosti. 
Výšku mesačného príspevku určí riaditeľ základnej školy na základe zaradenia žiaka do 
oddelenia podľa druhu a náročnosti klubovej činnosti.  
 
2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

3) Zriaďovateľ základnej  školy, ktorej je ŠKD súčasťou školy, môže rozhodnúť 
o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ŠKD, 
ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.4 

4) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

5) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v 
ŠKD, rodič alebo iná osoba  musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, 
ktorej súčasťou je ŠKD. 

 
Čl. 6 

Príspevok v centre voľného času 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou centra 
voľného času prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa/žiaka mesačne sumou 2,50 €. 
 

2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou 
činnosťou CVČ sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 

3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času 5 
prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba mesačne sumou vo výške čiastočného 
pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností. 
 

4) Príspevok podľa Čl. 6 ods. 3 tohto VZN sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra 
voľného času v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
 

5) Príspevok podľa odseku 3  uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každú ďalšiu 
činnosť CVČ samostatne. 
 

6) Zriaďovateľ  CVČ  môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov za pobyt v CVČ, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca 

                                                 
4  ust. § 115 ods. 4 zákona č. 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
5 § 6 ods.2 a ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. 



 - 5 - 

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. 
 

7) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
 

8) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v 
CVČ, rodič alebo iná osoba  musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi CVČ. 

Čl.  7 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie  
jedla v školskej jedálni a podmienky úhrady príspevku 

1) V zariadeniach školského stravovania podľa §139 až §141 zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
zabezpečuje stravovanie osôb (ďalej len stravník) uvedených v §2 vyhlášky č. 330/2009 
Z. z.  o zariadení školského stravovania.  
 

2) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kolárovo poskytuje stravovanie deťom 
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín  podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. 6  
 

3) Výdajná školská  jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kolárovo poskytuje stravovanie 
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín  podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. 7 
 

4) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo podľa bodov  2), 3)  tohto 
článku je8 (ďalej len príspevok na jedno jedlo): 
a) 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu 
Stravníci- deti MŠ 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 

   
    b)  

Základná škola Obed 
Stravníci - žiaci ZŠ od 6-do11 rokov   
–  I. stupeň 

1,01 € 

  
Základná škola Obed 
stravníci – žiaci ZŠ od 11-15 rokov – 
II. stupeň 

1,09 € 

   
    c)    

Stredná škola Obed 
Stravníci – žiaci od 15-do18 rokov    1,19 € 

                                                 
6 Ods.9 §110 zákona č. 245/2008 Z.z.(školský zákon) 
7 Ods.5 §141 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 
8 Ods.10 §140,  ods. 6 §141  zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 
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5) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a úhradu režijných nákladov na jedno 

jedlo (ďalej len príspevok na jedno jedlo) pre zamestnancov a bývalých zamestnancov 
škôl a školských zariadení, ktorí v škole alebo v školskom zariadení pracovali do odchodu 
do dôchodku (ďalej len dospelí stravníci)  je 1,99 €. Jedlo pre dospelých stravníkov sa 
zabezpečuje rovnako ako pre žiakov pre vekovú skupinu 15až 18 ročných9. 
 

6) Podmienky úhrady príspevku na jedlo10: 
a) Platenie príspevku na jedlo dieťaťa  resp. žiaka platí zákonný zástupca, dospelý  

stravník za seba do 20- teho v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou 
septembra, kedy sa platí príspevok na jedlo najneskôr do 20. 9. na dva mesiace 
súčasne t.j. september a október naraz. Platba sa zrealizuje uprednostnene na účet 
príslušnej školskej jedálne. V prípade, keď príspevok na jedlo nie je zaplatený 
stravník nemá nárok na odber jedla.   
 

b) Úhrada príspevku na jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení bez 
právnej subjektivity sa realizuje podľa Zákonníka práce. 
 

c) Úhrada jedla pre zamestnancov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou 
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo sa uskutoční na základe zmluvy 
o poskytovaní stravovania, podľa mestom vystavenej faktúry. 
 

d) Úhrada jedla pre deti,  žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení ktoré 
nepatria do zriaďovacej  pôsobnosti Mesta Kolárovo sa uskutoční na základe 
zmluvy o poskytovaní stravovania, podľa mestom vystavenej faktúry. 
 

e) V prípade, keď dieťa, žiak, resp. dospelý stravník nemá možnosť odoberať jedlo, 
zákonný zástupca žiaka, dieťaťa resp. stravník je to  povinný  24 hodín vopred, 
najneskôr do 7 hod. 30 min. aktuálneho dňa oznámiť  vedúcej školskej jedálne, 
alebo zodpovednej osobe výdajnej školskej jedálne. Ak to neurobí, bude povinný 
uhradiť výšku príspevku na jedlo v hodnote podľa ustanovení tohto článku.   
 

f) Vyúčtovanie úhrad a počtu odobratého  jedla sa uskutoční ročne ku dňu 30.06. 
daného roka.   

   
                                                                                                  

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Týmto sa ruší  VZN mesta Kolárovo č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7/2008, v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, 
VZN č. 2/2011, VZN č. 7/2011 a VZN č. 3/2012, ktorým sa  určuje výška a spôsob 
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,  v základnej    
umeleckej škole,  v školskom klube detí pri  základných školách, v centre voľného 
času a v zariadeniach školského stravovania schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Kolárove číslo 502/2013 zo dňa 28. 01. 2013. 
 

                                                 
9 Ods.3 §3 vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania 
10 Ods.10 §140 zákona č. 245/2008 Z.z. 
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2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Kolárove dňa 01. 06. 2015. 
 
 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla  2015. 
 

 

V Kolárove, dňa 02. 06. 2015  
 
 
 
 
 
 
            

                                                                                                 Árpád Horváth 
                                                                                         primátor mesta Kolárovo 
 

 

Vyvesené: 03. 06. 2015 

Zvesené: 

 


