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Mestského
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Žiar

nad

Hronom

č.

49/2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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 a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len
školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa určuje výška mesačného
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom.
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Žiar nad Hronom určuje:
a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej
škole,
c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, výšku príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni,
f) neuhrádzanie, odpustenie alebo zníženie príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
Čl. II.
Výška mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
§2
Materská škola
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
1. Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom paušálne mesačne sumou:
30,00 €
2. Mesačný príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Mesačný príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa materskej školy a je členom
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Mesačný príspevok v materskej škole sa na základe tohto nariadenia neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní v čase obdobia plnej prevádzky od 1.9. do 30.06. školského roka z dôvodu
choroby preukázateľným spôsobom – predloženie potvrdenia od všeobecného lekára pre deti
a dorast,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy celý kalendárny mesiac počas školských prázdnin v
období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky od 01.07. – do 31.08. kalendárneho roka.
5. Pomerná časť príspevku v materskej škole sa na základe tohto nariadenia uhrádza za dieťa:
a) ktoré nedochádzalo do materskej školy v období prerušenej prevádzky v čase školských
prázdnin,
b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi podľa osobitného predpisu 2.
§3
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže
organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných
škôl a dospelých.
1. Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba (ďalej žiak) prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov na
štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – Parákovej v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žiar nad Hronom za jeden študijný odbor paušálne mesačne sumou:
a)

prípravné štúdium –

b)

základné štúdium –

c)

štúdium dospelých –

d)

obligátny nástroj

individuálne
skupinové
individuálne
skupinové
individuálne
skupinové

2. Žiak navštevujúci viac odborov prispieva na
za každý odbor.

10,00 €
08,00 €
10,00 €
08,00 €
20,00 €
20,00 €
05,00 €
čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom

3. Neuhrádzanie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách sa neuhrádza,
ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a je
členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.
Odpustenie príspevku podľa prvej vety sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.
4. Odpustenie príspevku:
Príspevok v základnej umeleckej škole sa na základe tohto nariadenia odpúšťa , ak bude prerušená
dochádzka žiaka nepretržite počas celého kalendárneho mesiaca zo zdravotných dôvodov a zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to riaditeľa školy písomne požiada a predloží potvrdenie od
všeobecného lekára pre deti a dorast.
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§ 150a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

§4
Školský klub detí
Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú
dochádzku na základnej škole činnosť, podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú
na ich prípravu na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin.
1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pri
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom paušálne mesačne sumou:
Príspevok v ŠKD mesačne:

10,00 €

2. Neuhrádzanie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to
zákonný zástupca požiada riaditeľa základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou ,a je členom
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1.
3. Odpustenie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa na základe tohto
nariadenia odpúšťa , ak bude prerušená dochádzka žiaka nepretržite počas celého kalendárneho
mesiaca zo zdravotných dôvodov a zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to riaditeľa školy písomne
požiada a predloží potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
§5
Centrum voľného času
1. Centrum voľného času (ďalej len CVČ) zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku
30 rokov v ich voľnom čase.
2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Žiar nad Hronom sa stanovuje paušálne nasledovne:
a) zákonný zástupca na dieťa/žiaka od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území mesta Žiar nad Hronom, prispieva mesačne na dieťa/žiaka prihlásené na každú pravidelnú
záujmovú činnosť sumou 2,00 €,
b) zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a na žiaka/študenta od 15 rokov veku do dovŕšenia 25
rokov veku, s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom, prispieva mesačne za každú
pravidelnú záujmovú činnosť sumou 3,50 €,
c) dospelá osoba od 25 do 30 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Žiar nad Hronom,
prispieva mesačne za každú pravidelnú záujmovú činnosť sumou 5,00 €.
d) zákonný zástupca na dieťa/žiaka od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku, bez trvalého pobytu
na území mesta Žiar nad Hronom, prispieva mesačne na dieťa/žiaka prihlásené na každú pravidelnú
záujmovú činnosť sumou 4,00 €,
e) zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a na žiaka/študenta od 15 rokov veku do dovŕšenia 25
rokov veku, bez trvalého pobytu na území mesta Žiar nad Hronom, prispieva mesačne za každú
pravidelnú záujmovú činnosť sumou 5,00 €,
f) dospelá osoba od 25 do 30 rokov, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Žiar nad Hronom,
prispieva mesačne za každú pravidelnú záujmovú činnosť sumou 6,00 €.
g) ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času, výška mesačného
príspevku za jednu pravidelnú záujmovú činnosť podľa písm. a), b), d), e) je 0,00 €.

3. Neuhrádzanie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa neuhrádza, ak o to
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada riaditeľa Centra voľného
času a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.
4. Odpustenie príspevku:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času sa na základe tohto
nariadenia odpúšťa , ak bude prerušená dochádzka žiaka nepretržite počas celého kalendárneho
mesiaca zo zdravotných dôvodov a zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to
riaditeľa Centra voľného času písomne požiada a predloží potvrdenie od všeobecného lekára pre deti
a dorast.
§6
Zariadenie školského
stravovania
1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v
čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových
dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín
stravníkov vydaných ministerstvom školstva. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci,
zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
Výdajná školská jedáleň (ďalej len VŠJ) sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
2. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje:
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
b) výšku príspevku na režijné náklady,
c) podmienky úhrady v školskej jedálni.

a) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov:
1. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni pri
materskej škole:
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v
súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len ministerstvo školstva):
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo
Detské jasle
Deti do 3 rokov

Materská škola
Deti od 2 do 6 rokov

raňajky
€
0,46

desiata
€
0,38

desiata
€
0,38

obed
€
0,90

Obed
€
0,90

olovrant
€
0,26

olovrant
€
0,26

spolu
€
2,00

spolu
€
1,54

Zamestnanci materskej školy a iné fyzické osoby uhrádzajú výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín ako pre vekovú kategóriu
stravníkov 15 – 19 ročných v súlade s 3. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva:

Zamestnanci materskej školy a iné fyzické osoby

obed
€
1,41

Finančné pásmo ako pre kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
základných školách – bežné stravovanie:

v školskej jedálni pri

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v
súlade s 3. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva:
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo
Základná škola

obed
€
1,21
1,30

Žiaci od 6 do 11 rokov
Žiaci od 11 do 15 rokov
Základná škola
Žiaci od 6 do 11 rokov
Žiaci od 11 do 15 rokov

Desiata
€
0,52
0,56

obed
€
1,21
1,30

spolu
€
1,73
1,86

Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy a iné fyzické osoby uhrádzajú
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných v súlade s 3. finančným pásmom
vydaným ministerstvom školstva:
Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy a iné
fyzické osoby
Finančné pásmo ako pre kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov
3. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
základnej škole – diétne stravovanie:

obed
€
1,41
v školskej jedálni pri

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných
noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva (šetriaca diéta,
bezlepková diéta alebo diabetická diéta).
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva:
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie

Materská škola od 2 do 6 rokov
Základná škola od 6 do 11 rokov
Základná škola od 11 do 15 rokov
Stredná škola od 15 do 19 rokov

Obed
€
1,08
1,46
1,56
1,69

4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
základnej škole – stravovanie športovcov:

v školskej jedálni pri

V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre
žiakov so zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré
charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných ministerstvom školstva.
Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín pre stravovanie športovcov podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky v súlade s 3. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva:
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo pre stravovanie športovcov

Základná škola od 6 do 11 rokov
Základná škola od 11 do 15 rokov

Obed
€
1,46
1,56

5. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 1, 2, 3 a 4 tohto článku sa znižuje o dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá sa poskytuje v zmysle osobitného
predpisu3 .
6. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 1, 2, 3 a 4 tohto článku sa neuhrádza, ak
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a je členom domácnosti ,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.
7. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia, uhrádza príspevok v plnej výške
za dni, kedy dieťa bolo prihlásené na stravu a nevznikol mu nárok na poskytnutie dotácie na
podporu výchovy k stravovacím návykom.
8. Zákonný zástupca žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia, uhrádza zálohu na neodhlásenú stravu
bez nároku na dotáciu pre žiaka základnej školy vo výške 20 € pri prihlásení na stravovanie v súlade
s vnútorným predpisom vydaným riaditeľom školy.
b) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov
Zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov nasledovne:
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (aj dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej
a základnej škole paušálne čiastkou 2,00 € mesačne, ak dieťa alebo žiak počas kalendárneho
mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.
2. Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci kalendárny rok.
3. Príspevok na režijné náklady sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to
písomne požiada riaditeľa školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu1.
c) Podmienky úhrady v školskej jedálni
Za dieťa materskej školy a žiaka základnej školy vykonáva úhradu nákladov na stravovanie zákonný
zástupca dieťaťa a žiaka vopred v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za
ktorý sa príspevok uhrádza.
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Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov.

Zákonný zástupca uhrádza príspevky na stravovanie a na režijné náklady podľa bodu 2 písmena a),
b). Školská jedáleň poskytuje stravu deťom a žiakom po splnení všetkých podmienok úhrady
v školskej jedálni určených vo VZN.
Úhradu vykonáva zákonný zástupca bezhotovostne bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo
v nevyhnutných prípadoch v hotovosti. Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy
a iné fyzické osoby uhrádzajú príspevky na stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne.
Ostatné podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni pre deti, žiakov, zamestnancov a iné fyzické
osoby stanoví vo vnútornom predpise riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, a ktoré
zverejní na obvyklom mieste a na webovom sídle školy.
§7
Výška príspevku počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v školách a školských
zariadeniach
1. Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje výšku mesačného príspevku počas
mimoriadneho prerušenia prevádzky:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej –
Parákovej,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času,
d) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole.
2. Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz
prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu4 a minister školstva podľa § 150 ods.
8 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o mimoriadnom prerušení
školského vyučovania v školách a prevádzky v školských zariadeniach na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní, bez možnosti realizovať výchovu a vzdelávanie dištančnou formou,
mesto ako zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku za obdobie mimoriadneho prerušenia
prevádzky v materskej škole, základnej umeleckej škole a školských zariadeniach.
3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok
o uvedený rozdiel vrátený. Spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi určí škola,
školské zariadenie.
Článok III
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 49/2022 zo dňa 23.06.2022 nadobúda účinnosť 01.09.2022.
2. Zrušuje sa VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2021.
V Žiari nad Hronom, 23.06.2022
Mgr. Peter Antal
primátor
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§ 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:
adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom
od: 07 .06.2022
do: 23 .06.2022
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom
od: 24.06.2022 .
do: 11.07.2022

