
Všeobecne záväzné nariadenie č.   1 /2018 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec                          

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rajci  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom                                                                                                                                                            

zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 49, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať 

školám a  školským zariadeniam v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.                                                             

 

2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy, základná umelecká škola a školskými 

zariadeniami školské kluby detí a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.          

 

§ 2 

Materská škola 

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

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 12,00 €.               

  

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza mesačne v hotovosti priamo do pokladne 

mesta Rajec alebo bezhotovostným prevodom na účet mesta Rajec číslo účtu IBAN : 

4602000000000023621432 vedeného vo VÚB a.s. pobočka Rajec do  10. dňa v  príslušnom 

kalendárnom mesiaci.  

 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré: 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke  materskej školy doklad o  tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa zákona č. 

599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

4) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa : 

            a)    ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  

                   kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným  

                 spôsobom, 

           b)   ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, 
           c)   ak prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa. 

 

5) V prípade podľa bodu 4) písm. c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku na 

základe rozhodnutia zriaďovateľa. 

 

6) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  

     škole na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, ktorú predkladá zákonný zástupca dieťaťa. 

 

7)  Žiadosť podľa odseku 6) tohto článku predkladá zákonný zástupca riaditeľke materskej školy,  

     ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia.  



§ 3 

Školský klub detí 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí 

prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka vo výške 5,00 €.       

 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný zástupca 

uhrádza v hotovosti základnej škole za mesiace september až december do 30. septembra 

príslušného kalendárneho roka a za mesiace január až jún do 30. januára príslušného kalendárneho 

roka.  

 

3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za žiaka, ktorý nedochádzal do školského klubu 

detí v čase školských prázdnin.  

 

4) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa zákona 

č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

5)   Žiadosť podľa odseku 4) tohto článku predkladá zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy,  

      ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jej  

      doručenia.  

 

§ 4 

Školská jedáleň 

 
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške 

nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných 

pásiem. 

 

2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových   

        kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len    

        „ministerstvo“) v piatich pásmach. 

 

3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,19 € – tretie  

pásmo z finančných pásiem ministerstva:  

a) desiata v sume        0,28 €  

b) obed v sume           0,68 € 

c) olovrant v sume      0,23 €  

     

4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – tretie  pásmo  

      z finančných pásiem ministerstva: 

 

a)   obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume 1,01 €  

b)   obed žiaka v ročníkoch 5. – 9. v sume 1,09 €  

 

      5)   Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných  

           žiakov strednej školy - tretie pásmo z finančných pásiem ministerstva: 

a)   obed v sume 1,19 €  

 

6) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné 

náklady vo  výške 1,31 €. Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe 

reálnych nákladov na  činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

 

7) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úradu režijných nákladov v školskej jedálni pri 

materskej škole na jedného stravníka ku stravnej jednotke vo výške 0,10 €. 



 

8) Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na úradu režijných nákladov v školskej 

jedálni pri základnej  škole na jedného stravníka ku stravnej jednotke vo výške 0,10 €. 

 

9) Príspevok na nákup potravín v  školských jedálňach pri materských školách a základnej škole 

a príspevok na režijné náklady pri materských školách  sa uhrádza prostredníctvom poštovej 

poukážky vopred do 20. dňa príslušného mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza.  

 

10) Príspevok na režijné náklady u cudzích stravníkov  v  školskej jedálni pri základnej škole sa 

uhrádza prostredníctvom vystavenej faktúry po skončení mesiaca podľa počtu skutočne 

odobratých obedov.   

 

11) Zriaďovateľ  školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak  

       zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa  

       zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

       To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. 

 

     12)  Žiadosť podľa odseku 11) tohto článku predkladá zákonný zástupca riaditeľ základnej školy,  

            ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jej    

            doručenia.  

 

§ 5 

Základná umelecká škola 

 
1)   Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva: 

a) pre kolektívne vyučovanie prípravného a základného štúdia zákonný zástupca  žiaka  mesačne 

sumou vo výške 6,00 €, 

b) pre kolektívne vyučovanie predprípravného štúdia zákonný zástupca dieťaťa materskej školy 

mesačne sumou 3,00 €, 

c) pre individuálne vyučovanie základného štúdia zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške 

8,00 €, 

d) pre  individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na klavír dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške 40,00 €, 

e) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na gitaru dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške 40,00 €, 

f) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na organ dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške 35,00 €, 

g) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých – spev dospelá osoba mesačne sumou vo výške 

45,00 € 

h) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na violončelo dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške 35,00 €, 

i) pre kolektívne vyučovanie – výtvarný odbor dospelá osoba mesačne sumou vo výške 26,00 €, 

j) pre individuálne vyučovanie – výtvarný odbor dospelá osoba mesačne sumou vo výške 52,00 €, 

k) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na akordeón dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške 38,00 €, 

l) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na bicie nástroje dospelá osoba mesačne sumou 

vo výške 35,00 €, 

m) pre individuálne vyučovanie štúdia dospelých hry na husle dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške 40,00 €. 

 

2) Príspevok podľa odseku 1) uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za daný polrok  

    dopredu do konca 2. mesiaca príslušného polroku školského roka.                                                 

                                                               

3) Príspevok podľa odseku 1) uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý  predmet  

    daného odboru samostatne.  



 

4) Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na účet. Číslo účtu poskytne vedúci zamestnanec základnej  

    umeleckej školy. 

 

5)  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom základnej umeleckej školy môže  

      zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa  

      alebo plnoletého žiaka (ďalej len povinná osoba) po predložení dokladu o tom, že je poberateľom         

      dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

6)   Žiadosť podľa odseku 5) tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi základnej umeleckej  

      školy, ktorý predloží žiadosť spolu s vyjadrením zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jej  

     doručenia. 

 

§ 6  

Záverečné ustanovenia 

 
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho  

    platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti mesta Rajec sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie  o určení  výšky príspevku  

    a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec č. 2/2017 zo dňa 17.8.2017.  

 

2) Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení výšky  

    príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec uznieslo pod č. 35/2018 dňa 24.5.2018. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2018. 

 

 

 

 

V Rajci, dňa 25.5.2018                                                                                  Ing. Ján R y b á r i k  v.r. 

       primátor mesta 

 

 

 

VYVESENÉ : 25.5.2018 

ZVESENÉ :  

 

 

 


