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Mesto Prievidza v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov  a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

v  y d á v a   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej 

škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách 

a pri základných školách, na ktorom sa, podľa § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods.7 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi : 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza 

č. 3 / 2016 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 

umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, 

v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

§ 1 

Účel a predmet 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých. 

 
§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
I. ČASŤ :   Príspevky v materských školách (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí, 

 

II. ČASŤ :  Príspevky v základnej umeleckej škole (ďalej len ZUŠ) od zákonných zástupcov 

                   detí / žiakov a od dospelých osôb, 

 

III. ČASŤ : Príspevky v centre voľného času  (ďalej len CVČ) od zákonných zástupcov detí / žiakov 

                    a od dospelých osôb, 

 

IV. ČASŤ : Príspevky v školských kluboch detí pri ZŠ (ďalej len ŠKD) od zákonných zástupcov  

                    žiakov, 

 

V. ČASŤ :  Príspevky v školských jedálňach od zákonných zástupcov detí / žiakov  

                    a od dospelých stravníkov : 

a) príspevky v školských jedálňach pri materských školách (ďalej len ŠJ MŠ), v školských 

jedálňach pri základných školách (ďalej len ŠJ ZŠ) v bežnom režime, v hmotnej núdzi a 

za žiakov v športových triedach 

                b)  príspevky na  diétne stravovanie – ŠJ ZŠ Malonecpalská 
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Článok 2 
Príspevky v školách a školských zariadeniach 

 

I. ČASŤ 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

§ 3 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Prievidza prispieva zákonný zástupca 

dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 

                                                             15,00 €  
 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet 

zriaďovateľa IBAN : SK48 5600 0000 0090 0009 6015. 

 

3. Príspevok za dieťa v MŠ sa neuhrádza v zmysle ods.6 § 28 Zákona č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Príspevok sa neuhrádza aj za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši 

kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci). 

 

 

II. ČASŤ 

PRÍSPEVOK V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

 

§ 4 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) 

zriadenej mestom Prievidza je mesačný príspevok za každý predmet určený : 

                                                                                                                                                v € 

  1.predmet 2.predmet 

a prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní 6,00 € x 

b prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní 8,00 € x 

c prípravné štúdium  v skupinovom vyučovaní v priestoroch MŠ 1,00 € x 

d základné štúdium (I. a II.stupeň) v individuálnom vyučovaní 8,00 € 10,00 € 

 

e 

základné štúdium (I. a II.stupeň) v individuálnom vyučovaní 

pre vybrané orchestrálne nástroje 

 

x 

 

7,00 € 

f základné štúdium (I. a II.stupeň) v skupin.vyuč. hlav.predmetu 6,00 € 8,00 € 

g štúdium pre dospelých do 25 rokov s vlastným príjmom  

– individuálne 

– skupinové 

 

16,00 € 

16,00 € 

 

x 

20,00 € 

h štúdium pre dospelých do 25 rokov bez vlastného príjmu 

– individuálne 

– skupinové 

 

8,00 € 

8,00 € 

 

x 

20,00 € 

i štúdium pre dospelých nad 25 rokov  

– individuálne 

– skupinové 

 

65,00 € 

25,00 € 

 

65,00 € 

x 

j Príspevok od žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie 

– individuálne vyučovanie 

– skupinové vyučovanie 

 

65,00 € 

12,00 € 

 

65,00 € 

24,00 € 
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2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet 

ZUŠ. Platby je možné zrealizovať aj na štvrťročné, resp. polročné obdobie.  

 

3. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka  

o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletá osoba , v súlade s § 7a ods. 5 zákona              

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov, v termíne do 15. septembra pri zbere údajov o počte žiakov poskytne 

písomné čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole na započítanie 

dieťaťa/žiaka/plnoletej osoby do zberu údajov. 

V prípade, že zákonný zástupca, resp. dospelá osoba do 25 rokov, neodovzdá škole čestné 

vyhlásenie pre zber údajov, t. j. do štatistického výkazu k 15.9., bude žiak/dospelá osoba 

posudzovaná ako zaradená u iného poskytovateľa umeleckého vzdelania, zákonný 

zástupca/dospelá osoba prispieva mesačne sumou uvedenou v bode 1. písm. j) tohto paragrafu. 

Čestné vyhlásenie slúži na zabezpečenie skutočnosti, že len jeden zriaďovateľ ZUŠ si môže 

uviesť dieťa/žiaka do zberu údajov.  

Deti/žiaci/plnoletá osoba na účely zberu údajov sa do počtu detí/žiakov započítavajú                           

na základe rozhodnutia riaditeľa školy. 

Rozhodnutie  riaditeľa  školy o  prijatí  na  ďalší  predmet podlieha  zároveň posúdeniu 

talentových predpokladov žiaka. 

 

III. ČASŤ 

PRÍSPEVOK NA CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

§ 5 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času SPEKTRUM, ul. 

Novackého č.14, Prievidza, zriadeného mestom, je mesačný príspevok podľa jednotlivých 

vekových kategórií a trvalého bydliska určený : 

 
ČLENOVIA 

CVČ Spektrum 

Prievidza 

 Trvalé  bydlisko 

mesto Prievidza 

Trvalé bydlisko mimo Prievidze 

S finančným 

príspevkom obce  

Bez príspevku obce 

a b c d 

Deti predškol.veku 

(od 5 do 6 rokov) 
1,90 € 1,90 € 1,90 € 

Žiaci ZŠ do 15 

rokov  
2,00 € 2,00 € 7,00 € 

Žiaci ZŠ do 15 rokov, 

ktorí odovzdali 
vzdelávací poukaz 

0,00 € 

 

0,00 €  0,00 € 

Študenti 

strednej školy 
3,00 € 3,00 € 7,00 €  

Študenti 

vysokej školy 
4,00 € 4,00 € 7,00 € 

Zárobkovo 

činné osoby 
7,00 € 7,00 € 10,00 € 

Ostatné osoby 
s príjmom podľa 
zákona o soc. poistení 

č. 461/2003 Z. z. 

2,00 € 2,00 € 2,00 € 

 
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet 

CVČ. Platby je možné zrealizovať aj na štvrťročné, resp. polročné obdobie.  
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3. Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

4. Príspevok v CVČ sa neuhrádza, ak žiak odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz. 

 

5. Riaditeľ CVČ v prevádzkovom poriadku určí poplatky za aktivity vykonávané počas 

prázdnin. Kalkulácia poplatkov zodpovedá skutočne vynaloženým nákladom. 

              

 

 

IV. ČASŤ 

PRÍSPEVOK V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

 

§ 6 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza počas školského roku v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch : 

6,00 €  

 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet 

právneho subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený. 

             Platby je možné zrealizovať aj na štvrťročné, resp. polročné obdobie.  

 

3. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne 

požiada riaditeľa právneho subjektu, pri ktorom je zriadený príslušný ŠKD a predloží doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 
 

§ 7 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov počas letných prázdnin spojených s činnosťou v školských 

kluboch detí pri ZŠ, Ul. Malonecpalská a ZŠ, Ul. Dobšinského pre všetkých záujemcov 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza o ŠKD je určený týždenný resp. mesačný 

príspevok za každé dieťa: 

15,00 € / týždeň, resp. 60,00 € / mesiac 

 

2. Tento príspevok sa uhrádza najneskôr 5 dní vopred pred začatím mesiaca. Zákonný 

zástupca sa v tomto termíne preukáže riaditeľovi ZŠ dokladom o zrealizovanej platbe. 

V prípade nenastúpenia dieťaťa do prázdninového ŠKD tento príspevok sa zákonnému 

zástupcovi nevracia. Poplatok je určený na bežné výdavky (voda, energia, potreby pre 

výchovný proces, osobné náklady). 

 

3. Mesačný príspevok neslúži na uhrádzanie aktivít mimo budovy ZŠ (výlety do okolia , 

lesopark, ZOO, golfové ihrisko, a pod.), tie sa hradia za dieťa samostatne. 

 

4. Stravovanie detí počas letných prázdnin, ktoré sú prihlásené na činnosť v školských 

kluboch detí pri ZŠ uvedených v  § 8 bod 1., je zabezpečované v príslušných ŠJ. Prihlásenie 

a platby je  potrebné zrealizovať najneskôr 5 dní pred začatím mesiaca. Zákonný zástupca 

hradí za každý deň za jedno dieťa za obed v zmysle stravného limitu a 0,50 € na réžie. 

Zákonný zástupca sa v tomto termíne preukáže vedúcej ŠJ ZŠ dokladom o zrealizovanej 

platbe. 
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            Príspevok počas letných prázdnin na deň, /týždeň / mesiac : 
                                                                                                                                                            v € 

 
ŠKD 

1deň/5dní/miesiac 

Stravovanie  

SPOLU 

1deň/5dní/mesiac 
Stravný limit 

1deň/5dní/mesiac 

Réžia 

1deň/5dní/mesiac 

ŠKD 3 € / 15 € / 60 € x x 3 € / 15 € / 60 € 

Obed-

žiak 

I.stupeň 

 

x 

 

1,09 € / 5,45 € / 

21,80 € 

 

0,50 € / 2,50 € / 10 € 
 

1,59 € / 7,95 € / 

31,80 € 

Obed-

žiak                      

II.stupeň 

 

x 

 

1,16 € / 5,80 € / 

23,20 € 

 

0,50 € / 2,50 € / 10 € 
 

1,66 € / 8,30 € / 

33,20 € 

 

 

V. ČASŤ 

PRÍSPEVOK V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 

a) Bežný režim, hmotná núdza, športové triedy 

 

§ 8 

Príspevok na potraviny 

  

    1.  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ  

         a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  v bežnom režime, pre deti v hmotnej núdzi  

         a pre žiakov v športových triedach je na jedno jedlo určený príspevok jednotne : 
                                                                                                                                          v € 

  

 

uhrádza 

Bežný 

režim 

Hmotná núdza Športové 

triedy 

Zák.zást./ 

dospelý 

Zák.zást. ÚPSVaR Zák.zást./ 

dospelý 

ŠJ MŠ  

 

 

Dieťa* 

obed 0,72 0,00 0,72 x 
desiata 0,30 0,02 0,28 x 
olovrant 0,25 0,25 0,00 x 

SPOLU 1,27 0,27 1,00 x 
Dospelý vlast. obed 1,26 (vč.SF) x x x 
Dospelý cudzí obed 2,80 x x x 

ŠJ ZŠ Žiak I.st.* obed 1,09 0,09 1,00 1,29 
Žak II.st* obed 1,16 0,16 1,00 1,38 

Žiak* desiata 0,30 x x x 
Dospelý vlast. obed 1,30 (vč.SF) x x x 
Dospelý cudzí obed 2,90 x x x 

            *V tomto bode je určený príspevok na potraviny za detského stravníka/žiaka bez režijného príspevku. 

 

2. Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, 

za celý mesiac (t.j. 22 dní) na účet príslušnej ŠJ ZŠ, vedený v banke (bankovým prevodom, poštovou 

poukážkou, v hotovosti). 
V tomto termíne uhrádzajú príspevky aj stravníci (deti aj dospelí) z MŠ Dobšinského a MŠ 

Malonecpalská. 

3. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac  za celý 

mesiac (t.j. 22 dní) na bankový účet príslušnej ŠJ MŠ (bankovým prevodom, poštovou 

poukážkou, v hotovosti). 
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4. Finančné pásmo na potraviny je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom 

zariadení školského stravovania. 

§ 9 

        Príspevok na réžie za detského stravníka 

 

1. Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských 

      jedálňach pri ZŠ (ŠJ ZŠ) a školských jedálňach pri MŠ (ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej 

      pôsobnosti mesta je za každý mesiac  určený príspevok na réžie jednotne : 

                                         3,00 € za jedného detského stravníka 

                             2,00 € za každé ďalšie dieťa – súrodenca 

                                         1,00 € za každého detského stravníka v hmotnej núdzi 

             bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje. 

 

2. Príspevok na réžie v ŠJ ZŠ sa uhrádza ako mesačný paušál a uhrádza sa spolu s príspevkom 

             na potraviny a podlieha obvyklému režimu. 
             Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, 

              za celý mesiac (t.j. 22 dní) na účet príslušnej ŠJ ZŠ, vedený v banke (bankovým prevodom, poštovou  

              poukážkou, v hotovosti). 
 

3. Príspevok na réžie ŠJ MŠ pri uhrádzaní sa pripočítava ako paušál za mesiac spolu s príspevkom 

             na materskú školu na účet zriaďovateľa IBAN : SK48 5600 0000 0090 0009 6015 

             a podlieha obvyklému režimu, t.j. mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom  

             mesiaci na daný mesiac. 

 

4. Príspevok za réžie za deti z MŠ Dobšinského a MŠ Malonecpalská sa uhrádza mesačne 

vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, za celý mesiac (t.j. 22 dní) na účet 

príslušnej ŠJ ZŠ, vedenej v banke (bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti). 

 

5. Príspevok na réžie sa uhrádza aj za dieťa – predškoláka. 

 

 

                                           § 10 

             Cena stravného lístka pre dospelého stravníka 

 
Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných.  

 

1. Za dospelého stravníka v ŠJ ZŠ cena stravného lístka je tvorená takto : 

            hodnota stravného limitu :            1,26 €  

            + réžia                              :            1,64 €    

            Spolu dospelý stravník v ŠJ ZŠ :  2,90 €  

-vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,60 €  

                                             zamestnanec    hradí 45 %, t.j. 1,30 €  

 (z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa KZ) 

 -cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 2,90 €.  

 

2. Za dospelého stravníka v ŠJ MŠ cena stravného lístka je tvorená takto : 

 hodnota stravného limitu :           1,26 €  

             + réžia                              :            1,54 €  

Spolu dospelý stravník v ŠJ MŠ : 2,80 €  

- vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,54 €  

                                      zamestnanec hradí    45 %, t.j. 1,26 €   

                                      (z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa  KZ) 

- cudzí / iný dospelý hradí celú výšku  2,80 €.  
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b) Diétne stravovanie 

§ 11 

Príspevok na potraviny 

 
1. Diétne stravovanie je zabezpečované v školskej jedálni pri ZŠ Malonecpalská ul. 206/37 v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza : 

                                                                                                                                        v € 

  

 

uhrádza 

Bežný 

režim 

Hmotná núdza 

Zák.zást./ 

dospelý 

Zák.zást. ÚPSVaR 

Materská 

škola 

 obed 0,86 0,00 0,86 

desiata 0,36 0,22 0,14 

olovrant 0,30 0,30 0,00 

Dieťa* SPOLU 1,52 0,52 1,00 
Dospelý vlast. obed 1,42(vč.SF) x x 

Základná 

škola 
žiak I.st.* obed 1,31 0,31 1,00 

žiak II.st.* obed 1,39 0,39 1,00 

Žiak* desiata 0,36 0,36 0,00 
Dospelý vlast. obed 1,42(vč.SF) x x 
Dospelý cudzí obed 3,15 x x 

*V tomto bode je určený príspevok na potraviny za detského stravníka/žiaka bez režijného príspevku. 

 

2. Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v termíne do 25. dňa predchádzajúceho  

kalendárneho mesiaca, za celý mesiac (t.j. 22 dní) na účet príslušnej ŠJ ZŠ, vedený v banke 

(bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti). 

V tomto termíne uhrádzajú príspevky aj stravníci (deti aj dospelí) z  MŠ Malonecpalská. 

 

3. Finančné pásmo na potraviny je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom 

zariadení školského stravovania. 

 

 

§ 12 

        Príspevok na réžie za detského stravníka 

 

      1.  Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni 

             pri ZŠ Malonecpalská pri diétnom stravovní za každý mesiac  je príspevok na réžie  

             určený rovnako, ako je uvedené v § 9 bod 1. až 5. pri bežnom stravovaní. 

 

 

                                                 § 13 

             Cena stravného lístka pre dospelého stravníka pri diétnom stravovaní 

 
Pre dospelého stravníka pri diétnom stravovaní sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-18/19 ročných.  

 
1. Za dospelého stravníka v ŠJ ZŠ cena stravného lístka je tvorená takto : 

            hodnota stravného limitu :              1,51 €  

            + réžia                              :              1,64 €    

            Spolu dospelý stravník v ŠJ ZŠ :    3,15 €  
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-vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,73 €  

                                            zamestnanec    hradí 45 %, t.j.  1,42 €  

                                                 (z toho mu prispieva zamestnávateľ zo SF podľa KZ) 

 -cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 3,15 €.  

 

 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 

§14 

Zrušovacie ustanovenie 
Ruší sa VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na 

čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného 

času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných 

školách, včítane doplnkov a dodatkov 1 až 10. 

 

§15 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto VZN č. 3/2016 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 26. 04. 2016. 

 

2. Návrh VZN č. 3/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke 

mesta Prievidza od 04. 04. 2016. 

 

3. VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť od 01. 07. 2016, s výnimkou § 7, ktorý nadobúda účinnosť od 

01. 06. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

                                                                                               primátorka mesta 
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