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Mesto Handlová  podľa § 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 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“) 

 

§ 1 

Výška príspevku v materských školách 

 

1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole (skratka „MŠ“) zriadenej mestom je 25,00 €.    

                                                                                            

§ 2 

Výška príspevku v základnej umeleckej škole 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 

škole (skratka „ZUŠ“) zriadenej mestom je: 

 

a. prípravné štúdium žiaka v predškolskom veku 2,00 €/mesiac 

 

b. prípravné štúdium ostatných žiakov: 

- individuálne štúdium 6,00 €/mesiac 

- kolektívne štúdium 4,50 €/mesiac 

 

c. základné štúdium I. a II. stupeň do 19 rokov: 

- individuálne štúdium 8,00 €/mesiac 

- kolektívne štúdium 6,00 €/mesiac 

 

d. štúdium pre dospelých od 20 do 25 rokov: 

- individuálne štúdium – študenti  10,00 €/mesiac 

- kolektívne štúdium – študenti 7,00 €/mesiac 

e. štúdium pre dospelých nad 25 rokov: 

- individuálne štúdium 80,00 €/mesiac 

- kolektívne štúdium 40,00 €/mesiac 
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f. žiaci, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie v ZUŠ (okrem MŠ) majú výšku mesačného 

príspevku: 

- individuálne štúdium 60,00 €/mesiac 

- kolektívne štúdium 30,00 €/mesiac. 

 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ZUŠ sa neuhrádza za žiaka, 

ktorému nebola poskytnutá výučba pri prerušení prevádzky ZUŠ zapríčinenej zriaďovateľom 

alebo inými závažnými dôvodmi. 

 

§ 3 

Výška príspevku v školskom klube detí 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

(skratka „ŠKD“) zriadeného mestom  je 10,00 €/mesiac. 

 

 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD sa neuhrádza za žiaka, ktorý 

nedochádzal do ŠKD pri prerušení prevádzky ŠKD zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi. 
 

§ 4 

Výška príspevku v centre voľného času 
 

1. Výška príspevku v centre voľného času na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

centra  voľného času (skratka „CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorou prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa do 15 rokov, je 3,00 €/mesiac. 

 

2. V prípade návštevnosti dvoch a viacerých záujmových útvarov je výška príspevku zákonného   

zástupcu dieťaťa za každý ďalší záujmový útvar, ktorý dieťa navštevuje, 1,50 €/mesiac.  

 

3. V prípade návštevnosti záujmových útvarov u dvoch a viacerých súrodencov do 15 rokov je výška 

príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca žiaka, 1,50 €/mesiac pre druhé a ďalšie dieťa           

v jednej rodine. 

 

4. V prípade poskytnutia vzdelávacieho poukazu centru voľného času sa príspevok neuhrádza. 

 

5. Výška príspevku v centre voľného času na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

centra    voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorou prispieva mládež od 15 do 30 

rokov je 2,00 €/mesiac. 

 

6. V prípade návštevnosti záujmových útvarov u dvoch a viacerých súrodencov od 15 do 30 rokov 

je  výška príspevku 1,50 €/mesiac pre druhého a ďalšieho mládežníka v jednej rodine.  

 

7. Výška príspevku v centre voľného času na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

centra  voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorou prispieva dospelá osoba mesačne 

je  6,00 €/mesiac. 

 

8. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ sa neuhrádza za žiaka, ktorý 

nedochádzal do CVČ pri prerušení prevádzky CVČ zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi. 
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§ 5 

Výška príspevku v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 
 

1. Výška  príspevku v školskej jedálni, ktorú  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky na jedno jedlo 

v školskej jedálni je pre: 

 

a. deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov): 

-  desiata 0,50 €/desiata 

-  obed 1,20 €/obed 

-  olovrant 0,40 €/olovrant 

-  desiata, obed a olovrant 2,10 €/deň 

a režijné náklady: 

- 5,00 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje. 

 

b. žiaci základnej školy:  

-  žiaci 0. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov) 1,70 €/obed 

-  žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov) 1,90 €/obed 

-  žiaci 0. – 9. ročníka (stravníci od 6 – 15 rokov) 0,75 €/desiata 

a režijné náklady:  

-  5,00 € na mesiac u stravníkov, ktorí odoberajú obed a desiatu alebo len obed bez ohľadu 

na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje,   

-  2,50 € na mesiac u stravníkov, ktorí odoberajú len desiatu bez ohľadu na to, koľko dní 

v mesiaci sa dieťa prestravuje. 

 

2. Výška príspevku v školskej jedálni pre iných stravníkov je: 

 

a. zamestnanec materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole: 

nákup potravín + režijné náklady =     spolu 

   2,40 €/obed        +   2,93 €/obed   =   5,33 €/obed  

 

b. zamestnanec základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole, školského klubu detí: 

nákup potravín + režijné náklady =    spolu 

2,40 €/obed        +   2,93 €/obed   =   5,33 €/obed  

 

c. iná fyzická osoba v základnej škole: 

nákup potravín + režijné náklady =     spolu 

2,40 €/obed        +   2,93 €/obed   =   5,33 €/obed.  
 

3. Výška  príspevku v školskej jedálni na diétne stravovanie, ktorú  uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa  a žiaka ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky na jedno jedlo v školskej jedálni je pre: 
 
 

a. deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov): 

-  desiata 0,60 €/desiata  

-  obed 1,40 €/ obed   

-  olovrant 0,50 €/ olovrant  

-  desiata, obed a olovrant 2,50 €/ deň.   

 



Návrh VZN ..2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

 

4 

 

b. žiaci základnej školy:  

-  žiaci 0. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov) 2,00 €/obed 

-  žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov) 2,20 €/obed 

-  žiaci 0. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov) 0,85 €/desiata 

-  žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov) 0,90 €/desiata    

a režijné náklady:  

-  5,00 € na mesiac u stravníkov, ktorí odoberajú obed a desiatu alebo len obed bez ohľadu 

na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje,  

-  2,50 € na mesiac u stravníkov, ktorí odoberajú len desiatu bez ohľadu na to, koľko dní 

v mesiaci sa dieťa prestravuje. 
 

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje zákonnému  

zástupcovi dieťaťa navštevujúceho materskú školu alebo žiaka v ročníkoch 0. až 9. podľa § 4 

zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR v znení neskorších predpisov. Zákonný zástupca hradí rozdiel medzi schválenou hodnotou 

príspevku na deň a poskytnutou  dotáciou. Zákonný zástupca zároveň uhrádza príspevok na 

režijné náklady bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje. 

 

5. Výška príspevku v školskej jedálni, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

na jedno jedlo v školskej jedálni a režijné náklady sa neuhrádza ak dieťa alebo žiak 

nedochádzal do materskej alebo základnej školy pri prerušení prevádzky zapríčinenej 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 

6. Výška príspevku v školskej jedálni pre iných stravníkov sa neuhrádza pri prerušení prevádzky 

zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 
 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Handlová č. 5/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová. 
 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 

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

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na 

internetovej stránke mesta Handlová od ..................... do  .................... . 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

Mgr. Silvia Grúberová 

                                                                                                primátorka mesta  

V Handlovej dňa ............................... 


